Narvik/JAKLAMYRA
Innbydende endeseksjon i pen utførelse med flott terrasse i populært sameie!
Din nye bolig?

Prisantydning:
Kr. 1.750.000,‑ + omk.
Adresse:
Tiurveien 38C, 8516 Narvik
P‑rom/BRA:
Ca. 42/43 kvm
Antall soverom:
1
Felleskostnader
Kr. 2.050,- per måned

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

Tiurveien 38C

Fakta om
boligen
Omkostninger for kjøper:
Kr. 1.750.000,‑ (Prisantydning)
Dokumentavgift: 2,5 % av kjøpesum til
Staten.
Tinglysing av skjøte: Kr. 585,‑
Tinglysing av pantedokument: Kr. 585,‑.
Pantattest: Kr. 172,‑.
Dersom eiendommen selges til
prisantydning vil omkostningene bli kr.
45.092,‑, totalt kr. 1.795.092,‑
Evt. boligkjøperforsikring, kr. 7.400,‑
Byggeår:
1989
Oppusset:
2016/17
Parkering:
Parkering v/ felles parkeringsplass.
Verditakst
Kr 1.750.000,‑
Kommunale avgifter:
Kr. 8.076,‑ per år (2021)
Felleskostnader:
Kr. 2.050,‑ per måned
Område:
Jaklamyra
Eiendomstype:
Eierseksjon i rekke
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Tiurveien 38C

Beliggenhet
Bolig i rekke beliggende i etablert boligområde
i bydelen Jaklamyra.
Ca. 10 min. gange til sentrum i Narvik.
Nært Narvik stadion, barnehage, barneskole og
Videregående skole.
Umiddelbar nærhet til turterreng ved
"Jaklaskogen" og "Galapagosstien".
Flott utsikt mot Vegglandet og Ofotfjorden.
Normale solforhold.
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Tiurveien 38C

Meglers
vurdering
Normalt god standard, oppusset i 2017 med
nytt kjøkken, overflater mm.
‑ Kjøkken fra 2017
‑ Elektrisk anlegg oppdatert i 2017
‑ Praktisk planløsning
‑ Stor innbydende terrasse
‑ Populært område!
‑ Her kan du flytte rett inn!

Kontakt megler for å avtale visning!
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Lys og trivelig stue med et moderne
uttrykk. Praktisk og sosial
stue/kjøkkenløsning.
-8-
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Tiurveien 38C

Innhold
Stue/kjøkken, bad/wc/
vaskerom, vindfang og soverom.
Bod med utvendig adkomst.

Romslig bad med dusjkabinett. Servant og
toalett fra 2021. God plass til oppbevaring
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Tiurveien 38C

Plass for klesoppheng i nisje

Soverom med romslig
garderobeskap
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Tiurveien 38C

Spisegruppe med naturlig
plassering ved det åpne
kjøkkenet

Arealeffektivt med naturlige
møbleringssoner

Her kan du nyte solfylte dager!
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Notater
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Informasjon om eiendommen
Eiendom:
Gnr. 39, bnr. 1684, snr. 32 i
Narvik kommune.
Adresse:
Tiurveien 38C
8516 Narvik
Prisantydning:
Kr. 1.750.000,‑
Eier/hjemmelshaver:
Jannike Erlid
Eierform:
Eierseksjon
Tomten:
Festet tomt på ca. 13.000 m²
for hele sameiet.
Gangsti til leiligheten. Noe
plenareal. Opparbeidet m/
markterrasse.
Målebrev: Foreligger
Beliggenhet:
Bolig i rekke beliggende i
etablert boligområde i bydelen
Jaklamyra. Ca. 10 min. gange
til sentrum i Narvik.
Nært Narvik stadion,
barnehage, barneskole og
Videregående skole.
Umiddelbar nærhet til
turterreng ved "Jaklaskogen"
og "Galapagosstien".
Flott utsikt mot Vegglandet og
Ofotfjorden. Normale
solforhold.
Byggeår:
1989

Bebyggelse:
Boligen ligger i enden av en
rekke bestående av 3
selveierseksjoner. Sameie
bestående av 35 seksjoner.
Areal og P‑rom:
BRA: Ca. 43 m²
P‑rom: Ca. 42 m²
Arealberegninger i denne
salgsoppgaven er angitt ihht.
veileder for NS 3940. Alle
innvendige og utvendige
arealangivelser er hentet fra
vedlagte tilstandsrapport.
Rommenes bruk kan være i
strid med byggeforskriftene
selv om de er måleverdige.
Inneholder:
Stue/kjøkken, bad/wc/
vaskerom, vindfang og
soverom.
Bod med utvendig adkomst.
Standard:
Leilighet av normalt god
standard som var oppusset i
2017.
Nytt kjøkken med hvitevarer i
2017.
Kjøkken:
Kjøkkeninnredning fra 2017
med hvite slette fronter og
laminat benkeplate. Integrerte
hvitevarer med kjøl‑/
fryseskap, stekeovn, micro,
platetopp og oppvaskmaskin.
Komfyrvakt installert. Nye rør
til kjøkken i 2017.Høiax ca.
120 liters varmtvannstank,
montert under kjøkkenbenk.
Praktisk kjøkken i moderne
utførelse med sosial åpen
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løsning mot stue.
Bad:
Romslig og praktisk bad med
god plass for oppbevaring i to
veggskap og et servantskap.
Badet er fra byggeår og får
pga. alder tilstandsgrad 3 i
tilstandsrapport da det ikke
følger av dagens
våtromsnorm.
Funksjonelt bad med
gulvstående toalett,
dusjkabinett, to veggskap,
servantskap. Opplegg for
vaskemaskin etablert i 2017.
Avtrekk i tak. Nytt toalett og
baderomsinnredning i 2021.
Belegg på gulv og panel på
vegger.
Varme i gulv i gang og stue/
kjøkken.
Skyvedører i gang som gir
godt med lagringsplass for
klær og sko.
Garderobeskap i soverom
samt nisje som passer fint til
klesoppheng.
Elektrisk tavle med
automatsikringer fra 2017.
Yale Doorman dørlås i
ytterdør.
Fiber fra Homenet.
Overflater i himling av malt
plater.
Vegger av malte plater, malt
panel i bad.
Innvendig gulv med laminat.
Belegg i bad.
Se for øvrig "Tilstandsrapport"

Tiurveien 38C

utført av Linken Takst AS v/
Roy Tingvoll, datert
04.11.2021

Sameie:
Tiurveien Boligsameie
Org.nr. 919 672 900

Byggemåte:
Rekkehus bygget i 1989,
oppusset/oppgradert i fra
2016/17.
Støpte pilarer i såtålrør.
Yttervegger av bindingsverk,
isolasjonsstandard antatt fra
byggeår.
Saltakkonstruksjon i tre, tak
tekket med alu‑plater.
Vinduer av 2‑lags glass.
Malt ytterdør i tre med digital
dørlås.
Terrasse ved inngangsparti i
impregnert trevirke.
Se for øvrig "Tilstandsrapport"
utført av Linken Takst AS v/
Roy Tingvoll, datert
04.11.2021

Forretningsfører:
OMT BBL

Parkering:
Parkering v/ felles
parkeringsplass. Mulighet for
av og på lasting i bil ved
leiligheten.

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

Kommunale avgifter:
Kr. 8.076,‑
Avgiftene inkluderer
eiendomsskatt, vann, avløp og
renovasjon.
Felleskostnader:
Kr. 2.050,‑ pr. måned.
Felleskostnader som
inkluderer forretningsførsel,
brøyting, strøing m.m., fiber
fra Homenett.
Oppvarming:
Elektrisk. Varme i gulv.

Forkjøpsrett:
Ingen forkjøpsrett
Vedtekter/husordensregler:
Vedtekter ligger vedlagt
salgsoppgaven.
Takst:
Verditakst kr. 1.750.000,‑
Overtagelse:
Etter avtale med
saksbehandler.
Energiattest:
Foreligger ikke.

1806/39/1684/32:
30.10.1987 ‑ Dokumentnr:
405355 ‑ Festekontrakt ‑ vilkår
Gjelder feste
Festetid: 80 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 13,500
Overført fra: Knr:1806 Gnr:39
Bnr:1684 F
Gjelder denne registerenheten
med flere
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Nye vilkår
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Standardklausul vedtatt for
NORGESKREDITT AS
30.10.1987 ‑ Dokumentnr:
405355 ‑ Festekontrakt ‑ vilkår
Festetid: 80 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 13,500
Gjelder denne registerenheten
med flere
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Nye vilkår
Standardklausul vedtatt for
NORGESKREDITT AS
04.03.2015 ‑ Dokumentnr:
195148 ‑ Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 32
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 50/1750
Regulering:
Avsatt til boligformål, Narvik
kommune ‑
Kommuneplanens arealdel
2017‑2028, vedtatt i Narvik
bystyre 2.2.2017
Utfyllende reguleringsplan fås
ved henvendelse til
saksbehandler.
Vei/vann/avløp:
Offentlig
Adkomst:
Eiendommen ligger til
offentlig vei/gate.
Hvitevarer:
Evt. integrerte hvitevarer
medfølger i salget.
Meglers vederlag:
Kr. 70.000,‑

Tiurveien 38C

"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.
I lov om avhending av fast
eiendom fremgår at
eiendommen skal overdras
med de innredninger og
gjenstander som etter lov,
forskrift eller annet offentlig
vedtak skal være der. Varige
innretninger og utstyr, som
enten er fastmontert eller
særskilt tilpasset boligen
medfølger. Bestemmelsene
kan fravikes ved avtale
mellom kjøper og selger.
Tilbehørsliste som er
utarbeidet av meglerbransjen
i felleskap er vedlagt
salgsoppgaven og gjelder
dersom ikke annet er særskilt
avtalt for kjøpet.
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
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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.

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.
Ansvarlig megler
Ingve Hilstad
Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 913 33 768
E‑post: ih@jenssenogbolle.no

Boligkjøperforsikring:
Vi gjør oppmerksom på at
kjøper kan tegne
boligkjøperforsikring. Se
vedlagte info fra HELP
Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger fra
1989.
Dagens rominndeling av
boligen avviker fra de
originale byggetegningene
etter ombygging i 2019.
Salgsoppgavedato:
04.11.2021
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Viktig informasjon
As is:
Eiendommen selges i den
forfatning den er under
visning. Salget følger
avhendingsloven § 3‑9: ”Endå
eigedomen er selt ”som han
er” eller med liknande allment
atterhald, har eigedomen
likevel mangel der dette følger
av §§ 3-7 eller 3-8.
Eigedomen har også mangel
dersom han er i vesentlig
ringare stand enn kjøparen
hadde grunn til å rekne med
ut ifrå kjøpesummen og
tilhøva ellers .” Kjøper kan
derfor ikke påberope seg
noen andre bestemmelser
etter avhl. Kapittel 3, enn det
som følger direkte av § 3-9.
Dette reduserer selgers
ansvar etter avhendingsloven
og vil være en del av
kontraktsvilkårene, dersom
man ikke reserverer seg mot
avhl. § 3-9 ved budgivning.

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

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN
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.

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og
plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

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

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Spørsmål til megler:

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

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

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

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

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

Tilstandsrapport

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger
vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som
oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.
Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på
bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med
Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Tiurveien 38 C , 8516 NARVIK
NARVIK kommune
Gnr. 39, Bnr. 1684, Snr. 32

Markedsverdi
1 750 000

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

Areal (BRA): Boligbygg med flere boenheter 43 m²
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Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten
Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader
Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1
(TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har
normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel
utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk
tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

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

Hva vurderer en bygningssakkyndig?
TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

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

I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år. Det må også foreligge dokumentasjon på faglig
god utførelse.

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

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

Når du kjøper en brukt bolig

Vurdering mot byggeår

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

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

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

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

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks
eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

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

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

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

Ingen umiddelbare kostnader

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

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

For bygningsdeler som er gitt tilstandsgrad 2 eller 3, hvor det er
påregnelig med tiltak, settes et anslag for utbedring.

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000
Tiltak over kr. 300 000
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Beskrivelse av eiendommen

Gå til side

Stål/aluminiumsplater og besiktieet fra
bakkenivå.
Takrenne og nedløp i plast. Tilkoblet av for
spillvannm under bolig.
Trekonstruksjon av ukjent utførelse og stående
bordkledning.
W-takstoler i tre. Kaldt loft isolert 250 mm
isolasjon. For liten gardintrapp for å kunne
besikte innvendig tak/kaldloft. Noe inntørket
sopp i takluke. Fukt-flekker på fuktsperre.
Malte trevinduer med 2-lags glass.
Nyere malt hovedytterdør i tre. Malt tre-dør til
bod.
Terrasse ved inngangsparti i impregnert
trevirke.
1-trinn trapp ved inngangsdør. 1-trinn fra
terrasse til plen. 3-trinns trapp fra terrasse til
sti/gang vei. 1-trinn trapp til bod.

Gå til side

TEKNISKE INSTALLASJONER
Varmekabler i gang og stue/kjøkken gulv.
Elektrisk anlegg oppdater i 2017 av Hanseth
med nytt sikringsskap og automatsikringer.

Boligbygg med flere boenheter

10

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Gå til side

Byggegrunn er ikke kjent.
Støpte pilarer.
Delvis flat til skrående terreng.
Ukjent type på avløpsrør. Ukjent type på
vannledning. Offentlig avløp via private
stikkledninger og offentlig vannforsyning via
private stikkledninger.

Våtrom >Generell > Bad
Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en
normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å
gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter
standardens krav.

5

0

Bruksareal
Totalpris

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

TG2: Avvik som kan kreve tiltak

Utvendig > Taktekking
Det er påvist andre avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på taktekkingen.

TG3: Store eller alvorlige avvik

Arealer

Gå til side

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

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

ETASJE

TOTALT

P-ROM

S-ROM

Etasje

43

42

1

Sum

43

42

1

Kostnadsestimater for tiltak

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
5

Utvendig > Vinduer
Det er påvist andre avvik:

4

Vindu på soverom har noe avflassing av maling i
vindus karm. Typisk skade når vindu står åpent over
lengre tid.

3

Kostnadsestimat : Under 10 000

2

Innvendig > Etasjeskiller
Det er registrert symptom på sopp/råte.

1

Under overbygg til inngangsparti er registrert fukt i Ibjelkene.

Gå til side

Befaring - og eiendomsopplysninger

Gå til side

1 500 000

Forutsetninger og vedlegg

Gå til side

Lovlighet

Gå til side

Boligbygg med flere boenheter
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de
stemmer ikke med dagens bruk
Gå til side

0

Tiltak under kr. 10 000
Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000
Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Bygget står pilarer og det er åpent under. Slik at det
er god gjennomlufting og det er lav sannsynlighet for
radon innvendig.

Tiltak over kr. 300 000

Kostnadsestimat : Under 10 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Befaringsdato: 07.10.2021
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Gå til side

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak
mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE
Radon aksomhetskart er definert med "moderat til
lav"" aktsomhetsgrad

Ingen umiddelbare kostnader

Gå til side

Gå til side

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

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

Oppdragsnr: 20951-1003

Gå til side

Overflate rust i all hovedsak på kanter til plater og
noe avflassing maling/lakk på luftelyre.

Boligbygg med flere boenheter

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Gå til side

Kostnadsestimat : Under 10 000

TG2: Avvik som ikke krever tiltak

43 m²
1 750 000

Gå til side

Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

TG1: Mindre eller moderate avvik

Markedsvurdering

Belegg på gulv som fungere som membran,
plastsluk, hovedstoppe i vegg, opplegg for
vaskemaskin (2017), avtrekk i tak, tilluft (åpent
vindu), ny servant og toalett i 2021.
KJØKKEN

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

15

TG0: Ingen avvik

Laminat og belegg på gulv, malte plater på
vegg, malte plater i tak. . Stue/kjøkken, gang
og soverom opp-pusset i 2016/2017.
Det er ikke foretatt radonmålinger, men det
antas at konstruksjonsmessigere er utført med
brannskille i gulvkonstruksjon, noe som vil
være godkjent løsning som randonsperre.
Etasjeskiller i I-bjelker med underliggende
limtree . Målt skjevhet i stue/kjøkken på 9 mm.
Boligen har malte glatte innvendige dører. Dør
til gang var tatt av ved befaring
VÅTROM

Oppsummering av avvik

Fordeling av tilstandsgrader

Antall

INNVENDIG

Kjøkkeninnredning med glatte fronter, laminert
benkeplate, kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin,
komfyr, platetopp og mikrobølgeovn.
Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

TOMTEFORHOLD

Boligbygg med flere boenheter
UTVENDIG

Sammendrag av boligens tilstand

Antall

Normalt vedlikeholdt innvendig. Bad er fra byggeår og det
står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter
dagens krav.
Soverom, stue/kjøkken og gang er pusset i nyere tid og
fremstår som godt vedlikeholdt.
Nyere kjøkken innredning med integrerte hvitevarer.
Etterslep på vedlikehold på taktekking.
Terrasse er innfestet i limtre-bjelke og det er registrert fukt i i
-bjelker under inngangsparti.

Linken Takst AS
Hagebakken 11
8514 NARVIK

Oppdragsnr: 20951-1003

Befaringsdato:

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger.

07.10.2021

Gå til side

Gå til side
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Sammendrag av boligens tilstand
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Tilstandsrapport

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige avløpsledninger.

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Byggeår
1989

Nedløp og beslag
Takrenne og nedløp i plast. Tilkoblet av for spillvannm under bolig.

Standard
Normal standard.

Kostnadsestimat : Under 10 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Vedlikehold
Noe etterslep vedlikehold.

Gå til side

Utvendig > Takkonstruksjon
Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon.

Taktekking har behov for vedlikehold/utskiftning.

BOLIGBYGG MED FLERE BOENHETER

Gå til side

Det er fukt-flekker på diffusjons-sperre. Det er ikke
tegn på at det er lekkasje på diffusjons-sperre. Av
det som var mulig å sjekke var det isolasjon tørr og
det var ikke tegn på fukt hadde trengt igjennom.

Takkonstruksjon
W-takstoler i tre. Kaldt loft isolert 250 mm isolasjon. For liten
gardintrapp for å kunne besikte innvendig tak/kaldloft. Noe inntørket
sopp i takluke. Fukt-flekker på fuktsperre.

UTVENDIG
Taktekking

Gå til side

Utvendig > Balkonger, terasser og rom under
balkonger og terasser
Oppbyggingen av terrasse/balkong øker faren for
skjulte skader i konstruksjonene.

Stål/aluminiumsplater og besiktieet fra bakkenivå.

Terrassen er innfestet i limtreet til boligen. Klarte ikke
å se om det var fuktsperre mellom limtre og
innfesting av terrasse.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige avløpsledninger.
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på
avløpsanlegg.

Noe fuktskjold over fuktsperre i tak.

Gå til side

Værslitasje, overflate rust.

Tidligere fuktskade, inntørket soppveskt.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon.
Det er fukt-flekker på diffusjons-sperre. Det er ikke tegn på at det er
lekkasje på diffusjons-sperre. Av det som var mulig å sjekke var det
isolasjon tørr og det var ikke tegn på fukt hadde trengt igjennom.

Luftelyre.

Tiltak
• Lokal utbedring bør utføres.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
taktekkingen.

Anbefales at det overvåkes.

Overflate rust i all hovedsak på kanter til plater og noe avflassing
maling/lakk på luftelyre.

Veggkonstruksjon
Trekonstruksjon av ukjent utførelse og stående bordkledning.

Tiltak
• Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.

Oppdragsnr: 20951-1003
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Tilstandsrapport

Vinduer
Malte trevinduer med 2-lags glass.

• Oppbyggingen av terrasse/balkong øker faren for skjulte skader i
konstruksjonene.

Innvendige dører

Terrassen er innfestet i limtreet til boligen. Klarte ikke å se om det var
fuktsperre mellom limtre og innfesting av terrasse.

Boligen har malte glatte innvendige dører. Dør til gang var tatt av ved
befaring

Tiltak
• Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.

VÅTROM

Det anbefales å etablere jordspyd/søylefundamenter på den delen
som er innfestet i limtreet til boligen.

ETASJE > BAD
Generell

Utvendige trapper

Alder: 2017

Belegg på gulv som fungere som membran, plastsluk, hovedstoppe i
vegg, opplegg for vaskemaskin (2017), avtrekk i tak, tilluft (åpent
vindu), ny servant og toalett i 2021, dusjkabinett, nyere
baderomsinnredning.

INNVENDIG

Vurdering av avvik:
• Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk
etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert
tilstandsanalyse, etter standardens krav.

1-trinn trapp ved inngangsdør. 1-trinn fra terrasse til plen. 3-trinns
trapp fra terrasse til sti/gang vei. 1-trinn trapp til bod.

Avflassing maling.

I-bjelker under inngangsparti.

Tiltak
• Det anbefales at badet/våtrommet totalrenoveres. Ved renovering,
påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres

Overflater
Laminat og belegg på gulv, malte plater på vegg, malte plater i tak. .
Stue/kjøkken, gang og soverom opp-pusset i 2016/2017.

Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Alder: 2016

KJØKKEN

I-bjelker under inngangsparti.

Etasjeskiller
Etasjeskiller i I-bjelker med underliggende limtree . Målt skjevhet i
stue/kjøkken på 9 mm.
Avflassing maling.

ETASJE > STUE/KJØKKEN

Vurdering av avvik:
• Det er registrert symptom på sopp/råte.

Overflater og innredning

Under overbygg til inngangsparti er registrert fukt i I-bjelkene.

Kjøkkeninnredning med glatte fronter, laminert benkeplate,
kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin, komfyr, platetopp og mikrobølgeovn.

Alder: 1987

Tiltak
• Påviste skader må utbedres.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:

• Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.

Vindu på soverom har noe avflassing av maling i vindus karm. Typisk
skade når vindu står åpent over lengre tid.

Overgang mellom terrasse og bolig må utbedres slik at fukt-skaden
ikke utvikler seg til råte skade.

Avtrekk

Tiltak
• Andre tiltak:

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Radon

Alder: 2016

Pusses og males opp.

Det er ikke foretatt radonmålinger, men det antas at
konstruksjonsmessigere er utført med brannskille i gulvkonstruksjon,
noe som vil være godkjent løsning som randonsperre.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Dører

Vurdering av avvik:
• Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon,
eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aksomhetskart er
definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad

Nyere malt hovedytterdør i tre. Malt tre-dør til bod.

Bygget står pilarer og det er åpent under. Slik at det er god
gjennomlufting og det er lav sannsynlighet for radon innvendig.

Balkonger, terasser og rom under balkonger og
terasser
Terrasse ved inngangsparti i impregnert trevirke.
Alder: 2017

Befaringsdato: 07.10.2021
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TEKNISKE INSTALLASJONER
Vannledninger
Kobberrør, stålrør fra byggeår. Nye rør til kjøkken i 2016/2017.
Stoppekran i vegg på bad.

Tiltak
• Det bør gjennomføres radonmålinger

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige
vannledninger.

Kostnadsestimat : Under 10 000

Tiltak
• Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av
rør.

Vurdering av avvik:

Oppdragsnr: 20951-1003

Alder: 2016

Oppdragsnr: 20951-1003
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Tilstandsrapport

• Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt
tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ja Anlegget er oppgradert av Haneseth i 2017.
4. Når ble det siste gjennomført kontroll/vedlikehold på det
elektriske anlegget (av en kvalifisert elektrofaglig fagperson)?
2017 Haneseth 2017.

Avløpsrør
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige
avløpsledninger.
• Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
• Det er ikke behov for utbedringstiltak.
• Det må foretaes nærmere undersøkelser.
• Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
• Andre tiltak:
• Det er opplyst av eier om at det ikke er stakeluke på avløpsanlegget.
Dette bør etableres.

5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale
Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser?
Nei
6. Forekommer det at sikringene løses ut?
Nei

Ventiler i vinduer

Høiax ca. 120 liters varmtvannstank, montert under kjøkkenbenk.
Antatt skiftet i forbindelse med renovering/nytt kjøkken. Tilkoblinger
var mulig å sjekke, resten av v.v.b. var innebygget.
Alder: 2016

Alder: 2017

9. Er det er berøringsfare av spenningsførende deler og/eller fast
elektrisk utstyr?
Nei

Elektrisk anlegg oppdater i 2017 av Hanseth med nytt sikringsskap og
automatsikringer.
1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
2017
2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert
elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja

Byggegrunn

Grunnmur og fundamenter
Støpte pilarer.

Terrengforhold
Delvis flat til skrående terreng.

12. Er det tegn på termiske skader, uheldig varmeutvikling eller lukter
det svidd eller brent?
Nei
13. Er det mulig å komme i berøring med spenningsførende deler?
Nei

16. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder,
allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske
anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Nei Haneseth har foretatt sluttkontroll og oppgradering av det
elektriske anleget i 2017.

Elektrisk anlegg

Kostnadsestimat : Under 10 000

Byggegrunn er ikke kjent.

15. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall
sikringer?
Ja

Varmekabler i gang og stue/kjøkken gulv.

4. Er det skader på røykvarslere?
Nei

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

14. Er kabelinnføringer og hull utettet?
Nei

Andre installasjoner

3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
Nei Funksjons-testet, ok.

TOMTEFORHOLD

11. Er det noe utstyrsvern, kapslinger eller ledninger som er synlig
utilfredsstillende festet i skapet?
Nei

Varmtvannstank

2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn
10 år?
Ja Pulverapparat, antatt fra 2014. Siste kontroll utført 11/2015.
Pulverapparater skal på kontroll hvert femte år, og til service
hvert tiende år. Videre anbefales det at apparat bør vendes minst
1 gang i kvartalet for at pulver ikke skal klumpe seg.

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

10. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig
festet?
Nei

Ventilasjon

Oppdragsnr: 20951-1003

Tiurveien 38 C , 8516 NARVIK
Gnr 39 - Bnr 1684
1806 NARVIK

Utvendige vann- og avløpsledninger
Ukjent type på avløpsrør. Ukjent type på vannledning. Offentlig avløp
via private stikkledninger og offentlig vannforsyning via private
stikkledninger.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige
vannledninger.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige
avløpsledninger.
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
• Avløpsanlegget må sjekkes
Kostnadsestimat : Under 10 000

Branntekniske forhold
Pulverapparat, antatt fra 2014. Pulverapparater skal på kontroll hvert
femte år, og til service hvert tiende år. Videre anbefales det at apparat
bør vendes minst 1 gang i kvartalet for at pulver ikke skal klumpe seg.
1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht.
forskriftskrav?
Nei

Befaringsdato: 07.10.2021
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Beregninger

Bruksareal

Markedsverdi

Årlige kostnader

43 m²

Kr. 1 750 000

Vedlikehold (stipulert)

Kr.

4 200

Felleskostnader

Kr.

24 600

Kommunale avgifter

Kr.

8 076

Sum Årlige kostnader (Avrundet)

Kr.

37 000

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

1 500 000

Terrasse

Kr.

50 000

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

Kr.

Sum teknisk verdi - Boligbygg med flere boenheter

Kr.

1 370 000

Sum teknisk verdi bygninger

Kr.

1 370 000

Bad, Vindfang, Stue/kjøkken, Soverom, Bod

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

Detaljert oppstilling over areal finnes i rapporten.

Les mer om markedsverdi på siste side i rapporten.

Teknisk verdi bygninger, med tomteverdi

Markedsverdi uten fradrag

1 750 000

Kr. 1 500 000

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

Konklusjon markedsverdi

1 750 000

=

Teknisk verdi bygninger
Boligbygg med flere boenheter

-

180 000

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

Markedsvurdering

Markedsverdi er basert på standard, beliggenhet, tidligere salg i sameiet.

Normal tomteverdi

Kr.

150 000

Samenlignbare salg

Beregnet tomteverdi

Kr.

150 000

Kr.

1 500 000

EIENDOM
Tiurveien 32A ,8516 NARVIK
1
39 m²
1989
Tiurveien 28D ,8516 NARVIK
2
42 m²
1989
Tiurveien 26A ,8516 NARVIK
3
40 m²
1989
Tiurveien 24D ,8516 NARVIK
4
42 m²
1989
Tiurveien 34C ,8516 NARVIK
5
41 m²
1989
Tiurveien 36A ,8516 NARVIK
6
42 m²
1989
Tiurveien 28D ,8516 NARVIK
7
42 m²
1989
Tiurveien 32A ,8516 NARVIK
8
39 m²
1989

SALGSDATO
1 sov
1 sov
1 sov
1 sov
1 sov
1 sov
1 sov
1 sov

PRISANT

PRIS

FELLESGJ.

TOTALPRIS

M² PRIS

11-08-2021

1 820 000

1 980 000

0

1 980 000

50 769

22-06-2021

1 740 000

1 850 000

0

1 850 000

44 048

01-06-2021

1 720 000

1 760 000

0

1 760 000

44 000

14-05-2019

1 750 000

1 750 000

0

1 750 000

41 667

16-11-2020

1 700 000

1 675 000

0

1 675 000

40 854

29-04-2021

1 720 000

1 710 000

0

1 710 000

40 714

08-09-2019

1 700 000

1 680 000

0

1 680 000

40 000

21-02-2019

1 280 000

1 280 000

0

1 280 000

32 821

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

Om sammenlignbare salg

Utvalget er i utgangspunktet basert på likhetskriterier i forhold til den takserte boligen, men merk at det likevel kan være betydelige
forskjeller i eksempel byggeår, arealer, soverom, beliggenhet, solforhold, utsyn mm. I tillegg vil det også kunne være store forskjeller i teknisk
standard på de sammenlignbare boligene. Utvalget vil også kunne inneholde omsetningspriser som går vesentlig tilbake i tid. De ovennevnte
forskjeller vil derfor være vurdert av takstmann og korrigert for i fastsettelsen basert på en skjønnsmessig vurdering av markedsverdi.
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Eiendomsopplysninger

Arealer

Beliggenhet
Bolig i rekke, beliggende i etablert boligområde i bydelen Jaklamyra. Ca. 10 min gang til sentrum. Kort vei til Narvik stadion, barnehage,
barneskole og videregående skole. Turterreng i nærområdet ved "Jaklaskogen" og "Galapogosstien". Normale solforhold.

Boligbygg med flere boenheter

Adkomstvei
Eiendommen ligger til offentlig vei/gate. Sti/gangvei til boligen fra felles parkeringsplass.

Bruksareal BRA m²
Etasje

Linken Takst AS
Hagebakken 11
8514 NARVIK

Totalt

P-ROM

S-ROM Primærareal (P-ROM)

Etasje

43

42

1

Sum

43

42

1

Tilknytning vann

Sekundærareal (S-ROM)

Kommunalt.

Tilknytning avløp

Bad , Vindfang , Stue/kjøkken , Soverom Bod

Kommunalt.

Regulering

Kommentar

Regulert til boligformål.

Målt på stedet.

Om tomten
Noe plenareal. I all hovedsak plen/gress rundt boligen. Lett skrående terreng.

Tegningsgrunnlag

Bebyggelsen

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

Ja
Ja

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra gjeldende byggteknisk forskrift?
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Nei
Nei

Tidligere kjøkken og 2 hybel rom er omgjort til et soverom og kjøkken/stue.

Boligen ligger i enden av en rekke bestående av 3 selveierseksjoner. 1 etasje med egen inngang. På eiendommen står det 35 små rekkehus som
er delt opp i seksjoner.

Kommuneplan
Kommuneplanens arealdel 2017-2028.

Andre forhold
Eier/eiere opplyser at det ikker er synlige feil mangler som ikke er opplyst i takstrapporten.

Parkering

Befarings - og eiendomsopplysninger

Felles parkeringsplasser på sameiets fellesareal.

Skattetakst og formuesverdi

Befaring

Skattetakst

Dato
Tilstede
07.10.2021 Roy-Kristian
Tingvoll Hansen
Jannike Erlid

Rolle
Takstmann

Telefon
407 68 685

Kunde

95422910

357 700

År

2020

Kommentar
Kilde:

Siste hjemmelsovergang
Kjøpesum
1 650 000

År

2019

Forsikring

Matrikkeldata
Kommune

Gnr

Bnr

1806 NARVIK

39

1684

Fnr

Snr

Areal

Kilde

Eieforhold

32

13283.1 m²

Kilde: Ambita

Festet

Adresse

Selskap

IF forsikring

Avtalenr

Type

Forsikringssum

Årlig premie

Kommentar

Tiurveien 38 C

Hjemmelshaver

Erlid Jannike (hjemmel til festerett),
Statsbygg (hjemmel til eiendomsrett).

Kommentar

Resultatregnskapet for 2020 viser overskudd på kr. 79.182,-.
Det er avsatt kr. 38.000,- til fremtidig vedlikehold i 2020 iht. budsjett og pr. 31.12.20 er total avsetning kr. 114.000,Sameiets disponible midler pr.31.12.20 utgjør kr. 141.404,-.

Boligselskap

Tiurveien Boligsameie

Oppdragsnr: 20951-1003

Eierandel

Forretningsfører

50 / 1750

OMT BBL

Befaringsdato:
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Organisasjonsnr
919672900
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Kilder og vedlegg
Dokumenter
Beskrivelse

Dato

Kommentar

Status

Sider

Vedlagt

Brukstillat./ferdigatt.

24.04.1989

Kilde: Narvik kommune

Innhentet

1

Ja

Oversiktskart

03.06.2021

Kilde: Narvik kommune

Innhentet

2

Ja

Vedtekter for Tiurveien
Boligsameie

27.05.2021

Kilde: Eier

Innhentet

10

Ja

Årsmøte med Styrets
rapport og regnskap for
2020

20.05.2021

Godkjente
byggetegninger

Kilde: Eier

Innhentet

12

Ja

Kilde: Narvik kommune

Innhentet

6

Ja

Sluttkontroll elektrisk
anlegg

23.02.2017

Kilde: Eier

Innhentet

2

Nei

Egenerklæringsskjema

08.10.2021

Kilde: Eier

Innhentet

4

Ja

TILSTANDSRAPPORTENS
AVGRENSNINGER

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

STRUKTUR • REFERANSENIVÅ •
TILSTANDSGRADER

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

• Rapporten er basert på innholdskrav i
Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel). Formålet er å gi en
tilstandsanalyse til bruk for den som
bestiller og/eller i et salg til forbruker, og
ikke for andre tredjeparter. Rapportens
omfang, struktur, metode og
begrepsbruk følger i hovedsak Norsk
Standard NS 3600:2018 (Teknisk
tilstandsanalyse ved omsetning av
bolig), samt Takstbransjens
retningslinjer ved tilstandsrapportering
for boliger og Takstbransjens
retningslinjer for arealmåling.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon
som har betydning for vurderingen, er
ikke bygningssakkyndiges ansvar.
Rapporten beskriver avvik, altså en
tilstand som er dårligere enn
referansenivået. Rapporten framhever
normalt ikke positive sider ved boligen
ut over det som fremgår av
tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir
uttrykk for en gitt forventet tilstand blant
annet vurdert ut fra alder og normal
bruk slik:
i)Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen avvik
eller skader. I tillegg må bygningsdelen
være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og
det foreligger dokumentasjon på faglig
god utførelse.
ii)Tilstandsgrad 1, TG1: Mindre avvik.
Normal slitasje. Strakstiltak ikke
nødvendig. TG1 kan gis når
bygningsdelen er tilnærmet ny og det
ikke foreligger dokumentasjon på faglig
god utførelse.
iii)Tilstandsgrad 2, TG2: Vesentlige
avvik, og mindre avvik som etter NS
3600 gir TG 2, men som ikke
nødvendigvis krever umiddelbare tiltak.
I denne rapporten kan TG2 i
Rapportsammendrag være inndelt i
TG2 som krever tiltak og de som ikke
krever umiddelbare tiltak.
Konstruksjonen har normalt enten feil
utførelse, en skade eller symptomer på
skade, sterk slitasje eller nedsatt
funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i
nær fremtid, det er grunn til å varsle
fare for skader på grunn av alder eller
overvåke spesielt på grunn av fare for
større skade eller følgeskade. For
skjulte konstruksjoner vil alder i seg
selv være et symptom som kan gi TG2.
For synlige konstruksjoner kan alder
sammen med andre symptomer og
momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan
gis sjablongmessig anslag.
iv)Tilstandsgrad 3, TG3: Store eller

Oppdragsnr: 20951-1003
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• Ved TG0 og TG1 gis det normalt
ingen begrunnelse for valg av
tilstandsgrad, fordi bygningen eller
bygningsdelen da bare har normal
slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og
TG3 må bruker av rapporten vurdere
om tiltakene er nødvendige og
lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre
rom eller bygningsdeler er et
sjablongmessig anslag basert på
registrert avvik og angitte tiltak i
rapporten. Anslaget er gitt på generelt
grunnlag og basert på erfaringstall i
seks intervaller, og kan ikke forveksles
med en konkret vurdering og tilbud fra
en entreprenør eller håndverker. Det
må eventuelt innhentes tilbud for en
nærmere undersøkelse, og konkret og
nøyaktig vurdering av
utbedringskostnad. Kostnader til ikke
oppdagede avvik/utbedringer/feil kan
forekomme. Utbedringskostnad
avhenger av personlige preferanser og
markedspris på materialer og
tjenesteyter.
Presiseringer
• Avvik vurderes ut fra tekniske
forskrifter på godkjenningstidspunktet
for bygget. Noen bygningsdeler
vurderes etter gjeldende teknisk
forskrift på befaringstidspunktet. Dette
gjelder blant annet:
i) Bad, vaskerom (våtrom)
ii) Forhold rundt brann, rømming,
sikkerhet, for eksempel
rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige
bruksendringer, brannceller mv.
• For skjulte konstruksjoner slik som
vann og avløp uten dokumentasjon, er
kvalitet og alder vurdert.
• Fastmonterte installasjoner, for
eksempel innfelt belysning
(downlights), demonteres ikke for å
sjekke dampsperren bak. Dette av
hensyn til bygningssakkyndiges
kompetanse og risikoen for skade.
•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved
hulltaking i bad og vaskerom (våtrom),
rom under terreng (kjelleretasje,
underetasje og sokkeletasje) eller
andre bygningsdeler skjer etter eiers
aksept. Hulltaking av våtrom og rom
under terreng kan unntaksvis unnlates,
se Forskrift til Avhendingsloven.
• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM
utføres kun når det ikke foreligger
godkjente og byggemeldte tegninger,
eller når tegninger ikke stemmer med
dagens bruk.

Befaringsdato: 07.10.2021

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

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

befaringstidspunktet har betydning for
om rommet defineres som P-ROM eller
S-ROM. Dette betyr at rommet både
kan være i strid med teknisk forskrift og
mangle godkjennelse i kommunen for
den aktuelle bruken, uten at dette vil få
betydning for valg av arealkategori.

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Meglerfirma

• Eiendommens markedsverdi kan ikke
baseres på en rent matematisk
beregning i forhold til antall
kvadratmeter opplyst i rapporten.
Opplysninger om areal kan altså ikke
alene benyttes for beregning av
eiendommens verdi.

Jenssen & Bolle Eiendomsmegling AS
Oppdragsnr.
1-0166/21

PERSONVERN

Selger 1 navn

Norsk takst, bygningssakkyndig og
takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig
trenger for å kunne utarbeide
rapporten. Personvernerklæring med
informasjon om bruk av
personopplysninger og dine rettigheter
finner du her
www.norsktakst.no/norsk/omnorsktakst/personvernerklaering/

Jannike Erlid

Gateadresse
Tiurveien 38C

Deling av personopplysninger for
tryggere bolighandel og mulig
reservasjon

Poststed

Postnr

NARVIK

8516
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seg i. Benyttes ved beskrivelse av
avvik.

Linken Takst AS
Hagebakken 11
8514 NARVIK

Er det dødsbo?

Norsk takst og deres
samarbeidspartnere benytter
personopplysninger fra rapporten for
analyse- og statistikkformål, samt
utvikling og drift av produkter og
tjenester for takstbransjen og andre
aktører i bolig-omsetningen. Les mer
om dette og hvordan du kan reservere
deg på
https://www.norsktakst.no/norsk/omnorsktakst/personvernerklaering/reservasjon/

Nei

Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?
Nei

Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?
Nei

Ja

Vendu lager en boliganalyse basert på
opplysninger fra rapporten. Les mer om
dette og hvordan du kan reservere deg
her: samtykke.vendu.no/VA6517

Når kjøpte du boligen?

KLAGEORDNING FOR
FORBRUKERE

Hvor lenge har du bodd i boligen?

2019

År

Er du som forbruker misfornøyd med
bygningssakkyndiges arbeid eller
opptreden ved taksering av bolig eller
fritidshus, se www.takstklagenemnd.no
for mer informasjon

Antall år

2

Antall måneder

2

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?
Nei

Egne forutsetninger

Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Eier/eiere opplyser at det ikke er
synlige feil og mangler som ikke er
opplyst i taksten.

IF

Forsikringsselskap
Polise/avtalenr.

Spørsmål for alle typer eiendommer
1

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

Ja

• Fordelingen mellom P-ROM og SROM er basert på retningslinjene og
bygningssakkyndiges eget skjønn.
Bruken av et rom på
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1

Svar

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse

Opplegg til vaskemaskin 2017 (Varme og bad) Skiftet servant og toalett 2021 (Egeninnsats)

Arbeid utført av

Varme og bad

3

Ja

Ja

7

9

11

21

22

Ja

Ja

Ja

23

Ja

Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
Ja

Er det foretatt radonmåling?
Ja

Svar

Ja, kun av faglært

Beskrivelse

Nytt sikringsskap og en del nytt el-anlegg

Arbeid utført av

Haneset

Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

24

Ja

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)?
Nei

Ja

Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:
25

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

26

27

Ja

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?
Nei

28

Ja

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

2Skjult varme dokumentasjon (gang).pdf

Ja

Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
Nei

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

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

Ja

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

Ja

Ja

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

Ja
Sluttkontroll

Beskrivelse

Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
Nei

14

Ja

Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av dens omgivelser?

Nei

Ja

3Sluttkontroll Servicejobber.pdf

13

Ja

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

Nei

Filer

12

Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

Ja

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

Nei

Terrasse bygget på jordspyd 2017

Nei

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

Nei

Beskrivelse

Ja

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

Nei

10

20

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

Nei

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Nei

Nei

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

Nei

8

19

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

Nei

Svar

Nei

Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Nei

6

18

Ja

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

Nei

Ja

Svar

5

17

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

4

16

Er arbeidet byggemeldt?
Nei

Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
Nei

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Nei

2.2

15
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2.1

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

Document reference: 1-0166/21

2

Ja

Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
Nei
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Ja

2
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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 forsikringsselskapet 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.
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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 som legges til grunn.
Det vil bli mulig å tegne en ny boligselgerforsikring hos forsikringsselskapet som gjelder i de tilfeller boligen er solgt (budaksept) fra og med
01.01.22.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:
mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede 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
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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 frem til og med 31.12.21. Det betyr at hvis budaksept er fra
og med 01.01.22 vil ikke dette tilbudet om forsikring være bindende for forsikringsselskapet. Grunnen til dette er at for eiendommer som er
solgt (budaksept) fra og med 01.01.22 gjelder det nye regler i avhendingsloven. Hvis eiendommen ikke er solgt (budaksept) innen 31.12.21 er
jeg klar over at jeg ikke har boligselgerforsikring, med mindre jeg har tegnet en ny forsikring som gjelder i de tilfeller eiendommen er solgt
(budaksept) fra og med 01.01.22.

etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom forsikringsselskapet 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.
Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20
(aksjeboliger).

Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i
forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring.
Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.
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VEDTEKTER
for
Tiurveien Boligsameie
(org. nr. 919 672 900)
Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 26.09.2017, sist
endret på årsmøtet 27.05.2021

1. Navn
1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er Tiurveien Boligsameie. Sameiet er opprettet ved
seksjoneringsbegjæring tinglyst 10.03.2015.
1-2 Hva sameiet omfatter
Sameiet består av 35 boligseksjoner på eiendommen gnr. 39, bnr. 1684 i
Narvik kommune.
Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel og tilhørende trapp/platting/veranda.
Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning, med
egen inngang. Det er ingen deler som har seksjonerte tilleggsdeler. Bortsett fra seksjon
26 som har kjeller. Kjelleren er å betrakte som egen enhet og har tidligere bestått av
fellesvaskeri og vaktmesterenhet. Disse har hver sin inngang.
Seksjon 26 har kjeller/sokkel på sin bruksenhet, og har ene og alene bruksrett til
denne. Eier av seksjon 26 plikter å gi sameiets styre/reparatører/installatører tilgang
til kabler/nettinntak som ligger i kjeller/sokkel ved behov.
I tillegg er det montert nettinntak/forgreining i en bod per rad med seksjoner. Eier
av seksjonen som er berør plikter å gi sameiets styre/reparatører/installatører
tilgang til kabler/nettinntak ved behov.
De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.

2. Rettslig disposisjonsrett
2-1 Rettslig disposisjonsrett
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som
følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette
og leie ut sin egen seksjon.
(2) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold.
Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet.
(3) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner.
Dette gjelder ikke for kjøp og erverv av fritidsboliger, erverv ved ekspropriasjon,
arv eller forskudd på arv til livsarving eller en kreditors erverv for å redde en
fordring som er sikret med pant i en seksjon.
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3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealer
3-1 Rett til bruk
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett
til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet
som er i samsvar med tiden og forholdene.
(2) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere
påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.
(3) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet.
(4) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører
sameiets fellesarealer og fellesanlegg uten godkjenning fra styret/årsmøtet. Dette
omfatter slikt som installasjoner på fellesarealer, herunder oppsetting/montering av
parabolantenne, varmepumpe, markise, platt o.l.
Ved bygging av platt/veranda må følgende retningslinjer følges:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

må følge de kommunale bygge vedtektene og forskrifter.
må sendes søknad til styret med mål, tegning og bilder av uteområdet.
sende nabovarsel til nærmeste naboer for eventuelle bemerkninger.
følge tilnærmet samme stil som det allerede er bygd i sameie.
må ikke hindre andre eieres mulighet til å komme seg til sin enhet.
må ikke anlegges høye lettvegger som hindre andre enheters solforhold.

(5) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr nåværende eller
tidligere seksjonseiere har montert, slik som sol/vindavskjerming, fliser og innglassinger,
skal ved rehabilitering og andre felles tiltak belastes den seksjon installasjonen tilhører.
3-2 Ordensregler

4-3 Vedlikeholdsansvar
Sameiet har ansvar for vedlikehold og drift av parkeringsplassene.
4-4 Kostnadsfordeling
Kostnader til drift og vedlikehold av parkeringsplassene fordelers mellom
seksjonseierne og vil falle innunder felleskostnadene.
Den innbyrdes fordeling av plasser kan endres av styret. Midlertidig utleie
krever samtykke fra styret.
Midlertidig enerett gjelder i 30 år (eller mindre, jf. esl § 25) etter at retten ble tildelt
den enkelte seksjon. Enerett til bruk faller bort uten kompensasjon tretti år etter at
eneretten ble opprettet, dvs. <dato>.
4-5 Ladepunkt for el-bil o.l.
(1) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og
ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre
steder som styret anviser. Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en
saklig grunn.
(2) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den
enkelte seksjonseier.
4-6 Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne Personer med
nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte
parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med
nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å
bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Retten
gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet
opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne. Denne
vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten at samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier
seg enige. Kommunen har vetorett mot endringen.

(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.
(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av
eiendommen.

4. Parkering
4-1 Sameiets parkeringsplasser
Parkeringsplassene ligger på sameiets fellesareal. Det er 3 parkeringsområder
tilgjengelig på eiendommen.

5. Vedlikehold
5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene
og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper
ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler.
Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt omfatter slikt som
a) inventar
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og

4-2 Rettslig disposisjonsrett
Den innbyrdes fordeling av plasser kan bestemmes av styret. Midlertidig utleie er
ikke tillatt.
Parkeringsplassene befinner seg på sameiets fellesarealer og eies av seksjonseierne
i fellesskap.
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vasker
c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat
d) skap, benker, innvendige dører med karmer
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e) listverk, skillevegger, tapet
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g) vegg-, gulv- og himlingsplater
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller
inntakssikring
i) vinduer og ytterdører
j) varmekabler for frostsikring av vannrør
Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er
nevnt ovenfor.
(3) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen.
Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.
(4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr.
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskiftning av tak,
bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i
bærende konstruksjoner.
(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel
skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.
(7) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for
å utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.
(8) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold,
inkludert reparasjoner og utskiftning i henhold til denne bestemmelse. Denne plikten
gjelder selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseieren.
(9) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette
påfører andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.
5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.
(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen
og felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader
på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne
slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den
enkelte seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter
også reparasjon og utskiftning når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.
(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går
gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive
radiatorer. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene
hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren.

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting eller reparasjon av
tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd
inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde,
installere og kontrollere installasjoner som nevnt i andre ledd. Kontroll og arbeid i
bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper
unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.
(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette
påfører seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven §
35.

6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform
6-1 Felleskostnader
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet,
er felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter
sameiebrøken. Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter
nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.
(2) Dersom de seksjonseierne som berøres uttrykkelig sier seg enige, kan det
i vedtektene fastsettes en annen fordeling enn det som følger av (1).
6-2 Betaling av felleskostnader
Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp
som fastsettes av seksjonseierne på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin
andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til
framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom
årsmøtet har vedtatt slik avsetning.
6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav
mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31.
Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to
ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes
gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er
kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.
6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin
sameierbrøk.

7. Pålegg om salg og fravikelse - mislighold
7-1 Mislighold
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold.
Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader,
forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler eller
vedtektene.
7-2 Pålegg om salg
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Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter,
kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38.
Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen
solgt
7-3 Fravikelse
Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse
av eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse
for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten
etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi
noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres
bekostning.
8-5 Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål
som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller
økonomisk særinteresse i.
8-6 Styrets representasjonsadgang
(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem
i fellesskap. Ved fullmakt kan to styremedlemmer signere i fellesskap.

8. Styret og dets vedtak
8-1 Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag
(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha en leder. Styret skal ha 3-5 medlemmer og
2 varamedlemmer.
(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe
annet. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan
gjenvelges.
(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene.
Styrelederen skal velges særskilt. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.
(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene for
foregående styreperiode. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget.
8-2 Styremøter
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem
eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(2) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin
underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette
omfatter å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og
plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende
krav seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler
ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.

9. Årsmøtet
9-1 Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern.
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.
(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi
noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres
bekostning.

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke
er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder.

9-2 Tidspunkt for årsmøtet
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal
på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere
saker som ønskes behandlet.

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er
til stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene.
Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en
beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av stemmene.

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst
to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og
samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene
skal undertegne protokollen.
8-3 Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for
forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på
årsmøtet.

9-3 Innkalling til årsmøte
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst
tjue dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere
varsel, men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. I begge tilfeller skal det gis
skriftlig melding til forretningsføreren.
(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

8-4 Styrets beslutningsmyndighet
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til
andre organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også
tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det
enkelte tilfelle.

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal
årsmøtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med
minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i
innkallingen.
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(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes
i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 8-2
(1).
9-4 Saker årsmøtet skal behandle
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.
(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære
årsmøtet: ∙ behandle styrets årsberetning
∙ behandle og eventuelt å godkjenne styrets regnskap for foregående
kalenderår
∙ velge styremedlemmer
∙ behandle vederlag til styret
(3) Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke
før ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene
skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.
(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare
ta beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er
til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som
ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at
styret beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.
9-5 Hvem kan delta i årsmøtet
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-,
og stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden til eieren
av en boligseksjon har rett til å være til stede og uttale seg.
(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å
være til stede på årsmøtet og uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å
være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.
(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst
tilbakekalles. Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren
har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. Fullmakten kan
ikke angi hva fullmektigen skal stemme.
9-6 Møteledelse og protokoll
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen
møteleder. Møteleder behøver ikke å være seksjonseier.

årsmøtet på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.
Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.
(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet
for å ta beslutning om
a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut
over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av
eksisterende bruksenheter
c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet
som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre
rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål
til annet formål eller omvendt
e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd
annet punktum
f) endring av vedtektene.
9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og
som går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg
for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige
felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis
tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på
mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to
tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.
(2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg
for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på
det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse
seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.
9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseierne Alle seksjonseiere
må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis
sameiet skal kunne ta beslutning om

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles,
og alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier
som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen.
Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen

9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet I årsmøtet har
hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer. Ved opptelling av
stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken
ved loddtrekning.

c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis
ikke annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan

stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.
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b) oppløsning av sameiet

d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig
av størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor

16.6.2021

Utskrift

SITUASJONSKART
9-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder
Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder: ∙ at
eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike
∙ innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten over
seksjonen
∙ innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene enn
det som følger av pkt. 5.
9-12 Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om

Eiendom:

Gnr: 39

Bnr: 1684

Fnr: 0

Snr: 0

Adresse: Tiurveien 22A, 8516 NARVIK, med flere

Hj.haver/Fester: Jenssen & Bolle Eiendomsmegling
NARVIK
KOMMUNE

9/1623
1630

Målestokk
1:1000

Dato: 16/6-2021 Sign:

39/1629

39/1642

39/1611 39/1620 39/1618

39/1617

39/1628
39/1

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående

39/1664
39/1682

b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom
egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv
eller ens nærstående.

39/1644

39/1624

39/1683

39/1868

39/1641 39/1643
39/1681

Tiurveien

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

10. Forholdet til eierseksjonsloven

39/1684

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner
av 16.6.2017 nr. 65.

39/1
39/1715
39/1445

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer
m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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Bilder tilhørende ordre 10600
DOKUMENTASJON AV SKJULT VARME
Ordre:
Eier av anlegget:
Bruker av anlegget:
Anleggsadresse:
Postnr. /sted:

10600
Karoliussen Silje
Karoliussen Silje
TIURVEIEN 38 C
8516 NARVIK

Anleggsinformasjon
Type rom/område:

gang

Plassering:
Beskrivelse:

Oppvarmet areal:

m2
m2

Flateeffekt:

W/m

Sikringsstørrelse:

A

Størrelse:

Maks. temperatur i gulvkonstruksjon er

Antall elementer:
2

Montasjedybde:

cm

begrenset til 80 °C ved:

Jordfeilvern:

mA

£
£
£
£

Jording i:

Kursnummer:

£
£

Varmekabel / varmematte

Tegning vedlagt
Bilde vedlagt

Styring / regulering

Installasjonsveil. er fulgt ved planlegging
Installasjonsveil. er fulgt ved montering
Brukerveil. fra levevandør må følges
Bruk av beskyttelsesutstyr:

Oppbygging / utførelse

Typebetegnelse:
Påtrykt batchnr.:

Underlag:

Driftsspenning:

Maks. belastning:

Antall ledere:
Effekt:

W/m

Nom. motstand:

ohm

W total

W

Støpemasse type:
Planl. støptykkelse:

Type føler:

£

Beskyttelsesjording over gulvføler

cm

Gulv type:

Kontrollmåling før innstøpning

Kontrollmåling etter innstøpning

Kontrollmåling ved tilkopling

Isolasjonsmotstand
R > 1 Mohm
:
Ledemotstand:
301
ohm

Isolasjonsmotstand
£ > 1 Mohm
:Ledemotstand:
301
ohm

Isolasjonsmotstand
R > 1 Mohm
:
301
ohm
Ledemotstand:

Dato for måling:

Dato for måling:

Dato for måling:

Kontrollert av:

Kontrollert av:

Kontrollert av:

Anleggseier

Ansvarlig montør
Navn:

BERTHEUSSEN TRYGVE

Jeg har lest og mottatt dokumentasjon og brukerveiledning for
varmekabelanlegg

Dato:

24.01.2017 15:03

Dato:

Underskrift:

Skjema: "Skjult varme dokumentasjon: gang"
Spørsmål: Generelt
Beskrivelse: Beskrivelse, Filnavn: TempImage.jpg

Primer:

Typebetegnelse:

V

Underskrift:

Besvarelser: R=Ja, V=Nei, W=Ikke aktuelt, £=Ikke besvart

Brukerveiledning
Varmekabelanlegget må ikke slås på før innstøpningsmassen er fullstendig utherdet. Styrings-/reguleringsutrustningen skal betjenes i henhold
til leverandørens anvisninger. Unngå boring, slissing, festing av bolter o.l. i gulv med varmekabler. Skal noe av dette gjøres søk råd hos
elentreprenør som kan være behjelpelig med å lokalisere varmekablene.
I rom der det er installert flateeffekt over 100 W/m² (f.eks. bad/vaskerom osv.) skal det ikke benyttes gulvtepper. Det skal utvises aktsomhet ved
plassering varmeisolerende gjenstander slik som bleiepakker, tøyhauger osv. Slike gjenstander skal fortrinnsvis plasseres andre steder enn
direkte på gulvet.

Skjema: "Skjult varme dokumentasjon: gang"
Spørsmål: Generelt
Beskrivelse: Beskrivelse, Filnavn: TempImage.jpg

I rom der det er installert flateeffekt under 100 W/m² skal det utvises aktsomhet ved plassering av varmeisolerende gjenstander på gulvet. Dette
gjelder f.eks. gulvtepper, møbler uten ventilert sokkel o.l. Fastmontert inventar som fullstendig dekker et areal skal alltid plasseres i varmefrie
områder.
12CE9E9A-90BD-47BC-9697-B5324C59A7FB

15. mars 2017
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Sluttkontroll Servicejobber
Firma
Firma/Navn:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnummer:
Sted:
Telefon:
Epost:
Ordre
Ordrenummer:
Kontaktperson:

Oppdragsgiver/Kunde
Kundenummer:
12036
Firma/Navn:
Karoliussen Silje
Kontaktperson:
Adresse:
TIURVEIEN 38 C
Postnummer:
8516
Sted:
NARVIK
Telefon:
Epost:
silje_karoliussen@hotmail.com

Haneseth Narvik AS
BERTHEUSSEN TRYGVE
Fagernesveien 56
8514
Narvik
769 555 50
narvik@haneseth.no

Anleggsadresse
Firma/Navn:
Adresse:
Postnummer:
Sted:

10600
Karoliussen Silje

Tegnforklaring
= Ja

= Nei

Karoliussen Silje
TIURVEIEN 38 C
8516
NARVIK

= Ikke aktuelt

Risikovurdering
Risikovurdering utført?
Sluttkontroll
Spenningssystem
Målt spenning
Målt isolasjonsresistans
Målt kontinuitet
Målt/beregnet overgangsmotstand
Er merking av N og PE ledere
utført/kontrollert?
Er jordfeilbryter testet mA?
Er jordfeilbryter testet mS?
Er jordfeilbryter testet Volt?
Er kortslutningsmåling utført?
Er anlegget funksjonstestet?

kommentar

Måleverdi
230V
230

Ja
Ja
Ja
Ja

Er kursfortegnelse ajour?
Er kabelinnføringer tettet?
Er selektiviteten i anlegget kontrollert?
Er dokumentasjon for varmekabel utført?
Er dokumentasjon for downlight utført?
Er alle monteringsanvisninger fulgt?
Er det gitt tilbakemelding til kunde om at
arbeidet er avsluttet?

Ja
Ikke aktuelt
Ja

Kunde er blitt informert om evt mangler
ved det øvrige anlegg?

Ja

Annet
Er det ryddet etter avsluttet jobb?
Er evt nøkler/kort levert tilbake?
Notater
Er alle timer og matriell anført på ordre?
Har fryser og kjøleskap strøm etter endt
jobb?

Ja

Samsvarserklæring
Type anlegg
Vedlikehold
Utført i henhold til
NEK400:2010
Målernr
Byggeår
Er det tilkoblet utstyr levert av kunde/andre
?
Original bestilling
Arbeidsbeskrivelse / kommentar
Kontrollert av
Fornavn:
Etternavn:
Dato:
Signatur:

BERTHEUSSEN TRYGVE
23.02.2017

Arbeid iht tilbud
arbeid iht tilbud

Senere utbedret/Hvilket utstyr?

Notater
NARVIK KOMMUNE

8501 NARVIK

FAKTURA
ERLID JANNIKE
C/O 8516
TIURVEIEN 38C
8516 NARVIK

Fakturanr.

900591647

Kundenr.
Fakturadato

64236
04.10.2021

Forfallsdato
Bankkonto
KID
Fakturabeløp NOK
Utsteder
Organisasjonsnr.

Termin

GRUNNLAG
357700, 00
44, 00
44, 00
44, 00
44, 00
1, 00
1, 00

EI ENDOMSSKATT BOLI G
VANN FASTGEBYR
VANN BOLI G
AVLØP FASTGEBYR
AVLØP BOLI G
RENOVASJON LI TEN
RENOVASJ DELI NG DUNK

Komm eiendomsavgifter
959469059MVA
Foretaksregisteret

Vår ref.
Telefon
Deres ref.

Eiendom 39/1684/0/32/4336 - Tiurveien 38 C
Eier
ERLID JANNIKE

GEBYRTYPE

01.11.2021
6370 05 09054
00064236002000092
2019,00

ENH.
PRI S ANDEL FRA- TI L DATO
Pr om
4, 00
1/ 1 011021- 311221
m2
3, 77
1/ 1 011021- 311221
m2
16, 72
1/ 1 011021- 311221
m2
4, 73
1/ 1 011021- 311221
m2
23, 04
1/ 1 011021- 311221
Bol i
3362, 00
1/ 1 011021- 311221
Bol i
- 170, 00
1/ 1 011021- 311221

76912000

04 01.10.21-31.12.21

TERMI NBELØP MVA

357,
51,
229,
65,
316,
1050,
- 53,

Net t o

25%
25%
25%
25%
25%
25%

1686, 36

MVA

Grunnlag MVA høy sats: 1328,86, MVA: 332,22

50
84
90
04
80
63
13

332, 22

Ør eavr undi ng

0, 42

Å bet al e NOK

2019, 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
Feiing tilsynsavgift for boliger/boenheter med fyringsanlegg 2 termin. Feiieing tilsynsavgift for fritidsboliger termin 3.
Festeavgift term 2 og 4.
Ved betaling etter forfall påløper forsinkelsesrenter med 8 % p.a. og purregebyr kr 35,- .
IBAN NO6263700509054

BIC NDEANOKKXXX

eFakturareferanse

00064236 AvtaleGiroreferanse

00064236002000092

Budskjema
Undertegnede avgir herved følgende bud på eiendommen: Tiurveien 38C med matrikkel Gnr. 39, bnr. 1684, snr.
32 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
Ingve Hilstad

Eiendomsmegler MNEF
M 91333768
ih@jenssenogbolle.no

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

