Narvik/SKISTUA
Meget velholdt enebolig med 4 soverom og dobbelgarasje i populært område i
Skistua

Prisantydning:
Kr. 5.900.000,‑ + omk
Adresse:
Marihandstien 1, 8515 NARVIK
P‑rom/BRA:
Ca 155/160 kvm
Antall soverom:
4
Tomt: Ca. 425.2 kvm. EIERTOMT

Ansvarlig megler
Jostein Jenssen
M 48145700
jj@jenssenogbolle.no

Marihandstien 1

Fakta om
boligen
Omkostninger for kjøper:
Kr. 5.900.000,‑ (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
148.842,‑, totalt kr 6.048.842,‑
Evt. boligkjøperforsikring, kr 11.500,‑
Byggeår:
2007
Parkering:
På tomten og i dobbelgarasje
Verditakst
Kr 5.900.000,‑
Kommunale avgifter:
Kr 18.162,- pr år
Område:
Skistua
Eiendomstype:
Enebolig
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Marihandstien 1

Beliggenhet
Eiendommen ligger i et nyere villastrøk med
småhusbebyggelse i Fjellheimfeltet i Skistua.
Kort avstand til barneskole, barnehage,
alpinanlegg og lysløype. Nær friluftsområde i
et barnevennlig strøk. Utsikt over Ofotfjorden
og Narvik
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Marihandstien 1

Meglers
vurdering
Flott og spennende familiebolig til en aktiv
familie midt i inngangen til Fagernesfjellet.
Åpen løsning i en del av loftetasjen ned mot
stuen som gir et flott lysspill.
Dobbelgarasje med loft som gir god
lagringplass. Flere biloppstillingsplasser belagt
med brostein. Her er det er bare å flytte rett inn
uten å tenke på opp‑pussing.
Her kan du spenne på deg skiene eller
turskoene for å gå rett ut for og nyte naturen
eller stå på ski i alpinanlegget like ved.
Gode solforhold. Flott utsikt mot
Fagernesfjellet, Linken, Narvik havn og
Bjerkvik.
Velkommen på visning!
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Vedovn i stue

-8-

-9-

Marihandstien 1

Innhold
Sokkeletasje: Hall m/trapp, 3
soverom, bad/wc, vaskerom,
vindfang, kott under trapp
1. etasje: Stue, kjøkken,
spisestue, bad/wc, bod
Loft: Soverom, loftstue, bod

Flott bad i 1. etasje
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Marihandstien 1

- 12 -

- 13 -

Marihandstien 1

Loftsetasje - Utsikt fra loftstue

Loftsetasje - Loftstue
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Marihandstien 1

Plan

Plan
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Informasjon om eiendommen

Plan

Eiendom:
Gnr. 40, bnr. 1245 i Narvik
kommune.
Adresse:
Marihandstien 1
8515 NARVIK
Verditakst/Prisantydning:
Kr. 5.900.000,‑
Eier/hjemmelshaver:
Tommy Reinert Olsen
Eierform:
Eiet
Tomten:
Hjørnetomt som er
opparbeidet med plenareal.
Belegningsstein på innkjørsel
og gårdsplass. Støttemurer av
stablestein. Innbygd leddlys i
støttemur ved innkjørsel til
garasje.
Målebrev: Foreligger
Beliggenhet:
Eiendommen ligger i et nyere
villastrøk med
småhusbebyggelse i
Fjellheimfeltet i Skistua. Kort
avstand til barneskole,
barnehage, alpinanlegg og
lysløype. Nær friluftsområde i
et barnevennlig strøk. Utsikt
over Ofotfjorden og Narvik
Byggeår:
2007
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Bebyggelse:
På eiendommen står en
frittliggende enebolig
bestående av 1. etasje,
sokkeletasje samt loft.
Dobbelgarasje
Godkjente og byggemeldte
tegninger foreligger men
disse stemmer ikke overens
med dagens bruk
Areal og P‑rom:
BRA: ca 160 m²
P‑rom: ca 155 m²
Arealberegninger i denne
salgsoppgaven er angitt ihht.
veileder for NS 3940.
Rommenes bruk kan være i
strid med byggeforskriftene
selv om de er måleverdige.
Inneholder:
Sokkeletasje: Hall m/trapp, 3
soverom, bad/wc, vaskerom,
vindfang, kott under trapp
1. etasje: Stue, kjøkken,
spisestue, bad/wc, bod
Loft: Soverom, loftstue, bod
Standard:
Bolig av meget god standard
som bærer preg av godt og
jevnlig vedlikehold
‑ Innvendige gulv har
eikeparkett, keramiske fliser i
begge bad og hall.
Våtromsbelegg i vaskerom
‑ Veggene i boligen har pusset
og malte gipsoverflater
fibertapet, malt glassfiberstur
og miljøstrie. Keramiske fliser
på vegger i begge bad/wc
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‑ Himlinger med pusset og
malte gipsplater, ubehandlet
granpanel i loftstue, 1
soverom og kott på loft, 16
downlights, wirespot i stue
‑ Norema kjøkkeninnredning
med profil, laminat
benkeplate. Downlights under
overskap, Siemens induksjons
platetopp, helintegrert
oppvaskmaskin og integrert
kjøleskap
‑ Moderne
baderoms‑innredning med
heldekkende servant, toalett,
dusjkabinett med dusjpanel
og garnityr. Keramiske fliser
på gulv med termostatstyrte
varmekabler
‑ Boligen har rør i rørsystem
‑ Villavent sentralstøvsuger
Påkostninger:
Siemens induksjons platetopp
i 2020
Høiax varmvannsbereder
2020
Ny motor og nytt filter til
ventilasjonsanlegg i 2021
Ny El‑bil lader montert 2019
Manglende vedlikehold:
Noe riper i parkett i loftstue
Badegulv oppfyller ikke krav til
fall mot sluk. Gulv er tilnæmet
flatt (ikke motfall). Badene er
godkjent
Ikke foretatt radonmåling
Dobbelgarasje med uinnredet
loft. Ringmur av
betongforskalingsblokker,
støpt gulv. Yttervegger av
betongforskalingsblokker,
enkel bindingsverk.

Marihandstien 1

Kledning i malt utførelse. SAL
tretakkonstruksjon med
Zanda takstein. Fjernstyrt
leddport, innlagt strøm
Se for øvrig "Tilstandsrapport
bolig" utført av Takstfabrikken
AS v/Jens Ståle Jenssen,
datert 11.11.2021
Byggemåte
Byggegrunn består av
steinfylling, grunnmur av
betong/isopor, drens/
grunnmurspapp med topplist
Saltak av tretakkonstruksjon,
taktekking ed Zanda takstein
Bindingsverkvegger, utvendig
kledning av stående
Mesterpanel i malt utførelse
Takrenner og nedløp av stål,
pipebeslag og pipehatt
Vinduer av 2‑lags energiglass
Hovedytterdør fabrikklakkert
utførelse med glassfelt
Påkostninger:
Utvendig malt 2 strøk 2020
Markterrasse av impregnert
materiale, beiset dekke i 2020
Utvendig frostfri vannkran
2021
Strukket kobbertråd på
takmøne for å slippe groing
på taktekking 2019
Manglende vedlikehold:
Forstøtningsmur er skjev som
følge av setningsskader. Det
er påvist sprekker og
skjevheter i støttemur mot
nabo. Skader må utbedres

Parkering:
På tomten og i dobbelgarasje
Oppvarming:
Elektrisk og vedfyring.
Varmepumpe luft/luft av
typen Daikin
Takst:
Verditakst kr. 5.900.000,‑
Overtagelse:
Etter avtale med megler.
Energiattest:
Energimerke C
Oppvarmingskaragter RØD
Utfyllende energiattest fås
ved henvendelse til megler.
Regulering:
Avsatt til boligformål, Narvik
kommune ‑
Kommuneplanens arealdel
2017‑2028, vedtatt i Narvik
bystyre 2.2.2017.
Reguleringsbestemmelser felt
G Skistuaområdet
Utfyllende reguleringsplan fås
ved henvendelse til
saksbehandler.
Vei/vann/avløp:
Offentlig
Adkomst:
Eiendommen ligger til
offentlig vei/gate.
Hvitevarer:
Hvitevarer på kjøkken samt
vaskemaskin, tørketrommel
og fryseskap følger med.
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"Solgt som den er"
Eiendommen selges "som
den er", jf. avhendingsloven
(avhl) § 3‑9. Boligen overdras
således slik den fremstår ved
besiktigelse med åpenbare
feil og mangler.
Salgsoppgaven er basert på
selgers opplysninger og
meglers egne undersøkelser.
Det oppfordres til å sette seg
godt inn i salgsoppgaven og
eventuelle vedlegg til denne.
Videre oppfordres alle
interessenter til å sette seg
inn i egenerklæringen fra
selger som er inntatt i
salgsoppgaven samt til å
undersøke eiendommen nøye,
gjerne sammen med
fagkyndig person før bud
inngis.
Boligen har mangel i følgende
tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått
opplysninger om forhold ved
boligen som selger kjente
eller måtte kjenne til, og som
kjøper hadde grunn til å regne
med å få, jf. avhl § 3‑7. Dette
gjelder likevel bare dersom
man kan gå ut fra at det har
virket inn på avtalen at
opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige
opplysninger om boligen, jf.
avhl § 3‑8. Det samme gjelder
dersom boligen ikke er i
samsvar med opplysninger
som er gitt i annonse,
salgsprospekt eller ved annen
markedsføring på vegne av
selgeren. Dette gjelder likevel
bare dersom man kan gå ut

fra at opplysningene har virket
inn på avtalen, og ikke på en
tydelig måte er blitt rettet i
tide.
3) Når boligen er i vesentlig
dårligere stand enn kjøper
hadde grunn til å regne med
ut fra kjøpesummen og
forholdene ellers, jf. avhl §
3‑9.
Ved tvil, så kontakt megler for
avklaring.
Hvitvasking:
Eiendomsmeglere er
underlagt lov om hvitvasking
og er forpliktet til å rapportere
til Økokrim om mistenkelige
transaksjoner. Lov om
hvitvasking innehar også
strenge regler om kontroll av
legitimasjon fra alle parter i
handelen, herunder, selger,
kjøper og fullmektiger for
disse.
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

Meglers vederlag:
Kr 85.000,‑ inkl MVA
Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet
boligselgerforsikring og
interessenter anmodes om å
sette seg inn i vedlagte
dokumenter vedrørende dette.
Boligkjøperforsikring:
Vi gjør oppmerksom på at
kjøper kan tegne
boligkjøperforsikring. Se
vedlagte info fra HELP
Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger
Salgsoppgavedato
11.11.2021
Budgivning
Bud kan legges inn på
nettannonsen på "gi bud
knappen" eller via
hjemmesiden. Ved elektronisk
budgivning så kan bud legges
inn trygt og enkelt med
BankID. Megler kan også
kontaktes for tilsendelse av
budkjema, budskjema finnes
også i salgsoppgaven.
All budgivning må foregå ved
skriftlighet. Ikke nøl med å ta
kontakt dersom det er behov
for bistand for å gi bud.
Ansvarlig megler
Jostein Jenssen
Eiendomsmegler MNEF
Tlf 48145700
E‑post: jj@jenssenogbolle.no
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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.

Marihandstien 1 , 8515 NARVIK
NARVIK kommune
Gnr. 40, Bnr. 1245

Markedsverdi
5 900 000
Areal (BRA): Enebolig 160 m², Dobbelgarasje 38 m²

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.

Takstfabrikken
TAKSTFABRIKKEN

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

Jens Ståle Jenssen
Uavhengig Takstmann
11.11.2021 | BALLANGEN
Befaringsdato: 04.11.2021

Rapportdato: 11.11.2021

Oppdragsnr: 11549-1005
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Autorisert foretak: Takstfabrikken AS
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Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten
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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
Enebolig
UTVENDIG

Gå til side

Boligen har Zanda betongtakstein fra byggeår,
besiktiget fra bakkenivå. Takrenner og nedløp
av stål. Takstige, feieplattform, snøfangere,
pipebeslag og pipehatt. Takkonstruksjon Atakstoler av trevirke. Boligen er oppført i en
bindingsverkkonstruksjon samt 1 gavelvegg og
bakvegg i sokkeletasje av 30 cm isoblokker.
Trebjelkelag. Støpt flåte. Utvendig kledning av
stående Mesterpanel i malt utførelse. Malt
utvendig 2 strøk siste gang 2020. Malte
trevinduer med 2-lags energiglass.
Hovedytterdør i lakkert utførelse med glassfelt.
Balkongdør med 2-lags energiglass.
Heve/skyvedør med 2-lags energiglass.
Balkong av impregnert materialer, beiset dekke
i 2020. Markterrasse av impregnert materialer.
Beiset dekke i 2020. 8 downlights montert
utvendig ved inngangsparti og markterrasse.
Markterrasse av impregnert materialer med
sittebenk i hage 2021. Utvendig frostfri
vannkran 2021. Opparbeidet plenarealer i
2008. Nye beslag på vannbord 2019. Det er
strekt kobbertråd på takmøne for å slippe
groing på taktekking 2019.
INNVENDIG

Bad/wc 1 etasje og sokkeletasje: Keramiske
fliser på gulv med termostatregulerte
varmekabler. Vegger med keramiske fliser.
Himling med malt gips. Moderne
baderomsinnredning med heldekkende
servant. Toalett. Dusjkabinett med dusjpanel
og garnityr.

Markedsvurdering
Bruksareal
Totalpris

198 m²
5 900 000

Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Enebolig
ETASJE

TOTALT

P-ROM

S-ROM

Loft

33

31

2

1 etasje

65

63

2

Sokkeletasje

62

61

1

Sum

160

155

5

ETASJE

TOTALT

P-ROM

S-ROM

Etasje

38

0

38

Sum

38

0

38

Gå til side

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning av typen Norema med
profil. Laminat benkeplate. 1,5 kum av stål
med ettgreps kjøkkenbatteri. Steinfliser på
vegg mellom kjøkkenbenk og overskap. 7
dowlights under overskap. Siemens steikeovn
og micro i børstet stål. Siemens induksjons
platetopp ny i 2020. Helintegrert
oppvaskmaskin. Integrert kjøleskap.

Dobbelgarasje

Gå til side

TEKNISKE INSTALLASJONER

Innvendige gulv med keramiske fliser i begge
bad og hall. Våtromsbelegg i vaskerom. Kott
med belegg. for øvrig eikeparkett med
gulvlister av eik. Innvendige vegger i boligen er
oppmalt i 2020-2021.
Innvendige overflater på vegger med pusset og
malte gipsoverflater, fibertapet, malt
glassfiberstrie og miljøstrie. Keramiske fliser på
vegger i begge bad/wc. Noe riper i parkett i
loftstue.
Himlinger med pusset og malte gipsplater samt
ubehandlet granpanel i loftstue, 1 soverom og
kott loft. Ferdigmalte slette taklister. Totalt 16
downligts i himling i boligen. Wirespot i stue.
Peisovn av typen Contura på glassplate
montert 2016-2017.
VÅTROM

Beskrivelse av eiendommen

Vaskerom har våtromsbelegg med oppbrett og
termostatregulerte varmekabel. Vegger med
malt miljøstrie. Innredning med underskap og
overskap i høyglans hvit. laminat benkeplate.
Nedfelt skylle-kum av stål med ettgreps
blandebatteri.

Gå til side

Takstfabrikken AS
SIVA II - Bjørkåsveien 20 B
8540 BALLANGEN

Befaring - og eiendomsopplysninger

Vannrør av plast fra byggeår med varmekabel
på utvendig vannledning. Avløpsrør av plast fra
byggeår. Villavent ventilasjonsanlegg med
kryssveksler og el-batteri. Ny motor og nytt
filter i 2021. Boligen har rør i rørsystem.
Villavent sentralstøvsuger med 3 uttak. Fiber er
lagt til utvendig husvegg. 200 liter Høiax
varmvannsbereder fra 2020. Varmepumpe
luft/luft av typen Daikin fra 2016. Siste service
2020. Automatsikringer med jordfeilbryter på
hver kurs. 1 løps elementpipe. bygningen har
brannslukkingsapparat og røkvarslere.

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Gå til side

5 950 000

Forutsetninger og vedlegg

Gå til side

Lovlighet

Gå til side

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

Gå til side

TOMTEFORHOLD
Tomten er en hjørnetomt opparbeidet med
plenarealer. Belegningsstein på innkjørsel og
gårdsplass 2008. Støttemurer av stablestein.
Innbygd leddlys i støttemur ved innkjørsel til
garasje. Biloppstillingsplasser på tomten.

Gå til side

Gå til side
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Sammendrag av boligens tilstand

Tilstandsrapport

50
40

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

Byggeår
2007

Enebolig

Standard
Bolig av meget god standard.

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

30

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Forstøtningsmuren(e) er skjev(e) som følge av
setningsskader.

10

Det er påvist sprekker og skjevheter i støttemur mot
nabo

Gå til side

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.

TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak
TG2: Avvik som kan kreve tiltak

Gå til side

Det var ikke krav til radonsperre ved søkeprosess i
2006.

TG3: Store eller alvorlige avvik

Hovedytterdør fabrikklakkert utførelse med glassfelt. Heve/skyvedør i
stue med 2-lags energiglass. balkongdør i 1 soverom i sokkeletasje
med 2-lags energiglass.

Vedlikehold
Boligen bærer preg av godt og jevnlig vedlikehold.

Balkonger, terasser og rom under balkonger og
terasser
Dør fra 1 soverom sokkeletasje ut til markterrasse av impregnert
materialer 22 m². beiset dekke i 2020. Ny markterrasse 2008.

Gå til side

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

Heve/skyvedør fra stue ut til veranda 17 m² av impregnert materialer
delvis på 2 sider. Dekke er beiset i 2020. veranda fra byggeår.

Taktekking med Zanda takstein befart fra bakkenivå.

Nedløp og beslag

Kostnadsestimat : Under 10 000

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.

Dører

Taktekking

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

TG0: Ingen avvik

Vinduer av 2-lags energiglass. Vinduer i 2 soverom i sokkeletasje er
delvis belagt med folie.

UTVENDIG

Antall

20

0

Vinduer

ENEBOLIG

Oppsummering av avvik

Fordeling av tilstandsgrader

Takstfabrikken AS
SIVA II - Bjørkåsveien 20 B
8540 BALLANGEN

Takrenner og nedløp av stål. Takstige og feieplattform. Pipebeslag og
pipehatt. Nye beslag på vannbord 2019. Det er strekt kobbertråd på
takmøne for å slippe groing på taktekking 2019.

Utvendige trapper
Trapp / rampe av impregnert materialer.
Alder: 2008

Kilde: Eier

Kostnadsestimat : Under 10 000

Kostnadsestimater for tiltak

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
3

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

Andre utvendige forhold

Gå til side

Montert varmekabel i tak nedløp i hjørnet mot garasje 2019.
Ny el-billader montert 2019.
Alder: 2019

2

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

1

Kilde: Eier

Gå til side

INNVENDIG
Overflater

Antall

0

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Det er registrert skråriss som er symptom på
setninger.

Ingen umiddelbare kostnader

Innvendige gulv med keramiske fliser i begge bad og hall.
Våtromsbelegg i vaskerom. Kott med belegg. for øvrig eikeparkett med
gulvlister av eik. Innvendige vegger i boligen er oppmalt i 2020-2021.
Innvendige overflater på vegger med pusset og malte gipsoverflater,
fibertapet, malt glassfiberstrie og miljøstrie. Keramiske fliser på vegger
i begge bad/wc. Noe riper i parkett i loftstue.
Himlinger med pusset og malte gipsplater samt ubehandlet granpanel
i loftstue, 1 soverom og kott loft. Ferdigmalte slette taklister.

Gå til side

Takkonstruksjon
Saltak av tretakkonstruksjon isolert med 30 cm glava.

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

Veggkonstruksjon

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Bindingsverkvegger. Isolert med 15 cm glava. 1 gavlvegg og bakvegg i
sokkeletasje av 30 cm isoblokker. Utvendig kledning av stående
Mesterpanel malt 2 strøk i 2021. Synlig musebånd.

Tiltak over kr. 300 000
For bygningsdeler som er gitt tilstandsgrad 2 eller 3, hvor det er påregnelig medtiltak, er det satt et
estimert kostnadsintervall

Oppdragsnr: 11549-1005
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Tilstandsrapport
• Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke
motfall).

Innvendige dører
Innvendige dører med med laminate speil og eikefinert karm

Tiltak
• Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet
bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være
økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell
renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk.

Andre innvendige forhold

Sluk, membran og tettesjikt

4 doble garderobeskap.
5 stk plisegardiner i 1 etasje. 2 stk lamellgardiner i stue.

Plastsluk. Smøremembran med ukjent utførelse.

Sluk, membran og tettesjikt
Plastsluk. Smøremembran med ukjent utførelse.

Sanitærutstyr og innredning
Baderomsinnredning med underskap, side og overskap med belysning
samt speil. Heldekkende servant med ettgreps servantbatteri. 2 stk
høyskap i bad i sokkel 2008

Ventilasjon
Sanitærutstyr og innredning

VÅTROM

Baderomsinnredning med underskap, side og overskap med belysning
samt speil. Heldekkende servant med ettgreps servantbatteri.

1 ETASJE > BAD /WC

Villavent ventilasjonssystem med kryssveksler og el-batteri. nytt filter i
2021.

Overflater vegger og himling
Fukt i tilligende konstruksjoner

Keramiske fliser på vegg. Himlinger med malt gips.

Ventilasjon
Villavent ventilasjonssystem med kryssveksler og el-batteri. nytt filter i
2021.

Overflater Gulv
Badegulv er fliselagt med termostatregulerte varmekabel. Dusjer i
dusjkabinett.

SOKKELETASJE > VASKEROM
Overflater vegger og himling

Fukt i tilligende konstruksjoner

Etasjeskiller

Det er ikke foretatt hulltaking i boligen. Fuktmålerutstyr er benyttet.
Ingen fuktutslag på målte områder.

Etasjeskiller av trebjelkelag / Rantibjelker. Isolert med 20 cm glava.
Støpt plate mot grunn i sokkeletasje.

Innvendig gulv med våtromsbelegg med oppbrett. Termostatregulerte
varmekabel.

Overflater vegger og himling
Keramiske fliser på vegg. Himlinger med malt gips.

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

Sluk, membran og tettesjikt

Det var ikke krav til radonsperre ved søkeprosess i 2006.

Plastsluk. Smøremembran med ukjent utførelse.

Overflater Gulv

Tiltak
• Det bør gjennomføres radonmålinger

Badegulv er fliselagt med termostatregulerte varmekabel. Dusjer i
dusjkabinett.

Kostnadsestimat : Under 10 000

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

Pipe og ildsted

Tiltak
• Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet
bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være
økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell
renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk.

1-løps elementpipe.

Innvendige trapper
Innvendig furutrapp som er eikelasert. Eikelasert rekkverk rundt
trappestikk. Håndløper på vegg.

Oppdragsnr: 11549-1005

Innvendige vegger med malt miljøstrie.

Overflater Gulv

SOKKELETASJE > BAD /WC
Radon

Det er ikke foretatt hulltaking i boligen. Fuktmålerutstyr er benyttet.
Ingen fuktutslag på målte områder.

Skapinnredning i høyglans med under/overskap og benkeplate
Alder: 2008

Kilde: Eier

Ventilasjon
Villavent ventilasjonssystem med kryssveksler og el-batteri. nytt filter i
2021.

Vurdering av avvik:

Befaringsdato: 04.11.2021

Sanitærutstyr og innredning
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Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

Fukt i tilligende konstruksjoner

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt
arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av evenuelle avvik
i eltilsynsrapport?
Nei

Det er ikke foretatt hulltaking i boligen. Fuktmålerutstyr er benyttet.
Ingen fuktutslag på målte områder.

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
2008 Samsvarserklæring
3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert
elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja el-installatøren

KJØKKEN

4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt
tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ja Montert varmekabel på nedløp samt monter el.billader 2019.

1 ETASJE > KJØKKEN
Overflater og innredning
Kjøkkeninnredning av typen Norema med profil. Laminat benkeplate.
1,5 kum av stål med ettgreps kjøkkenbatteri. Steinfliser på vegg
mellom kjøkkenbenk og overskap. 7 dowlights under overskap.
Siemens steikeovn og micro i børstet stål. Siemens induksjons
platetopp ny i 2020. Helintegrert oppvaskmaskin. Integrert kjøleskap.

5. Når ble det siste gjennomført kontroll/vedlikehold på det
elektriske anlegget (av en kvalifisert elektrofaglig fagperson)?
2008

Avløpsrør

6. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale
Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser?
Nei

Avløpsrør av plast.

7. Forekommer det at sikringene løses ut?
Nei

Ventilasjon

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

Nytt filter 2021.

Andre VVS-installasjoner

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

Utvendig vannkran.

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

Varmesentral
Avtrekk

Daikin varmepumpe luft/luft 2016 både utedel og innedel. Siste
service 2020.
Alder: 2016

TEKNISKE INSTALLASJONER
Vannledninger

Kilde: Eier

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

Varmtvannstank

13. Er det tegn på termiske skader, uheldig varmeutvikling eller lukter
det svidd eller brent?
Nei

Høiax varmvannsbereder 200 liter 2020.

Bygningen har rør i rørsystem.

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

14. Er det mulig å komme i berøring med spenningsførende deler?
Nei

Andre installasjoner

15. Er kabelinnføringer og hull utettet?
Nei

Villavent sentralstøvsuger med 3 uttak.

Tavle med automatsikringer og jordfeilbryter på hver kurs.

Befaringsdato: 04.11.2021

TOMTEFORHOLD

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

Elektrisk anlegg

Oppdragsnr: 11549-1005

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

Kostnadsestimat : Under 10 000

Side: 11 av 22

Byggegrunn
Byggegrunn består av steinfylling.

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

Oppdragsnr: 11549-1005
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport

Drenering

Forstøtningsmurer

Drens / grunnmurspapp med topplist, drener bare masser.

4 forstøtningsmurer av stablesteiner. 2008. Innbygd ledlys i støttemur
ved innkjørsel til garasje.

Grunnmur og fundamenter
Betong/isopor på steinfylling. 1 gavelvegg og bakvegg av 30 cm
isoblokker.

Utvendige vann- og avløpsledninger
Alder: 2008

Avløpsrør av plast og vannledning av plast, alt fra byggeår.
Offentlig avløp og vann via private stikkledninger.

Kilde: Eier

Vurdering av avvik:
• Forstøtningsmuren(e) er skjev(e) som følge av setningsskader.
Det er påvist sprekker og skjevheter i støttemur mot nabo
Tiltak
• Påviste skader må utbedres.

Terrengforhold

Vurdering av avvik:
• Grunnmuren har sprekkdannelser.
• Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Oppdragsnr: 11549-1005

Befaringsdato: 04.11.2021
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Teknisk verdi bygninger, med tomteverdi

Bygninger på eiendommen

Markedsverdi uten fradrag

5 900 000

Kr. 5 950 000

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.

Dobbelgarasje
Byggeår

Kommentar

2008

Oppgitt

Konklusjon markedsverdi

5 900 000

=

Standard
God standard.

Markedsvurdering
5900000

Vedlikehold

Samenlignbare salg

Noe gjenstående arbeider se under beskrivelse av garasje.

Beskrivelse
Dobbel garasje med uinnredet loft. Ringmur av betongforskalningsblokker. Støpt gulv belagt med plastfliser. Yttervegger av
betongforskalningsblokker, enkel bindingsverk. Kledning i malt utførelse. SAL tretakkonstruksjon tekket med Zanda betong
takstein. 1 stk isolert fjerstyrt leddport. Innlagt strøm. Vindu med 2-lags energiglass. 6 innfelt downlight i vindskikasse.
GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Mangler topplist på dreneringpapp. Upusset bakvegg på garasje. Det er ikke etablert trapp utvendig til adkomst av loft.
Tilstandgrad 2.
Noe avflasset maling og saltutslag i betongvegger. Tilstangrad 2.
Mangler tak nedløp. Tilstandgrad 2.

Konklusjon og markedsvurdering

EIENDOM
Reinroseveien 9 ,8515 NARVIK
1
115 m²
1995
Langrennsveien 19 ,8515 NARVIK
2
193 m²
1995
Reinroseveien 7 ,8515 NARVIK
3
179 m²
1996
Langrennsveien 21 ,8515 NARVIK
4
192 m²
1995
Skiskytterveien 14 ,8515 NARVIK
5
116 m²
1989
Marihandstien 7 ,8515 NARVIK
6
183 m²
2005
Blåklokkeveien 11 ,8515 NARVIK
7
165 m²
1997
Skiskytterveien 12 ,8515 NARVIK
8
190 m²
1990
Blåklokkeveien 9 ,8515 NARVIK
9
182 m²
1997
Skiskytterveien 21 ,8515 NARVIK
10
171 m²
1990

SALGSDATO
3 sov
4 sov
6 sov
0 sov
3 sov
5 sov
4 sov
4 sov
4 sov
4 sov

PRISANT

PRIS

FELLESGJ.

TOTALPRIS

M² PRIS

16-04-2018

3 700 000

3 950 000

0

3 950 000

34 348

06-07-2021

5 500 000

6 150 000

0

6 150 000

31 865

10-03-2021

4 800 000

5 450 000

0

5 450 000

30 447

15-04-2021

5 350 000

5 750 000

0

5 750 000

29 948

19-05-2020

3 600 000

3 450 000

0

3 450 000

29 741

05-06-2018

5 340 000

5 420 000

0

5 420 000

29 617

03-09-2020

4 850 000

4 850 000

0

4 850 000

29 394

14-03-2021

4 960 000

4 960 000

0

4 960 000

26 105

21-06-2018

4 970 000

4 750 000

0

4 750 000

26 099

04-02-2020

4 100 000

4 100 000

0

4 100 000

23 977

Om sammenlignbare salg

Bruksareal

Markedsverdi

198 m²

Kr. 5 900 000

4 Soverom, 2 Stue, 2 Bod, Kjøkken, Spisestue, 2 Bad,
Hall m/trapp, Kott, Vaskerom, Vindfang

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.

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.

Detaljert oppstilling over areal finnes i rapporten.
Les mer om markedsverdi på siste side i rapporten.
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Beregninger
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Arealer
Enebolig

Årlige kostnader
Kommunale avgifter/Eiendomsskatt

Kr.

18 162

Forsikring

Kr.

5 364

Vedlikeholdskostnader

Kr.

12 800

Sum Årlige kostnader (Avrundet)

Kr.

36 500

Teknisk verdi bygninger
Enebolig
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

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

Kr.

Sum teknisk verdi - Enebolig

Kr.

5 000 000
-

Bruksareal BRA m²
Etasje

Totalt

P-ROM

Loft

33

31

2

Soverom , Loftstue

Bod

1 etasje

65

63

2

Stue , Kjøkken , Spisestue , Bad /wc

Bod

Sokkeletasje

62

61

1

Hall m/trapp , Soverom , Soverom 2,
Soverom 3, Bad /wc, Vaskerom ,
Vindfang

Kott under trapp

160

155

5

Sum

S-ROM Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

340 000
4 660 000

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

Dobbelgarasje

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra gjeldende byggteknisk forskrift?

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

300 000

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

Kr.

Sum teknisk verdi - Dobbelgarasje

Kr.

200 000

Sum teknisk verdi bygninger

Kr.

4 860 000

-

100 000

Er det ifølg eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

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

Kr.

1 100 000

Beregnet tomteverdi

Kr.

1 100 000

Kr.

5 950 000

Nei
Nei
Nei

Dobbelgarasje
Bruksareal BRA m²
Etasje

Tomteverdi

Ja
Ja
Ja

Totalt

P-ROM

S-ROM Primærareal (P-ROM)

Etasje

38

0

38

Sum

38

0

38

Sekundærareal (S-ROM)

Kommentar
Utvendig adkomst til loftetasje/uinnredet loft

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

Befarings - og eiendomsopplysninger

Selskap

Avtalenr

Storebrand Forsikring

7867213

Type

Full verdi

Forsikringssum

Årlig premie
5 364

Kommentar

Befaring
Dato
Tilstede
04.11.2021 Tommy Reinert
Olsen
Jens Ståle
Jenssen

Rolle
Kunde

Telefon
90909196

Takstmann

915 22 789

Kilder og vedlegg
Dokumenter

Matrikkeldata
Kommune

Gnr

Bnr

1806 NARVIK

40

1245

Fnr

Snr

Areal

Kilde

Eieforhold

0

425.2 m²

BEREGNET AREAL
(Ambita)

Eiet

Adresse
Marihandstien 1

Beskrivelse

Status

Sider

Vedlagt

Reguleringsbestemmelser
felt G Skistuaområdet

Innhentet

3

Ja

Målebrev

Innhentet

2

Ja

Innhentet

1

Ja

Innhentet

1

Ja

Situvasjonskart

Hjemmelshaver

Olsen Tommy Reinert

Dato

Kommentar

03.11.2021

Kommunale
avgifter/eiendomskatt

Eiendomsopplysninger

Matrikkelrapport

03.11.2021

Innhentet

7

Ja

Beliggenhet

Eiendomskatt

04.11.2021

Innhentet

2

Ja

Byggemelding

Innhentet

21

Ja

Tegninger

Innhentet

7

Ja

Ferdigattest

Innhentet

1

Ja

Beliggende i nyere villastrøk med småhusbebyggelse i Fjellheimfeltet. Kort avstand til barneskole, barnehage, alpinanlegg og lysløype. Nær
friluftsområde. barnevennlig strøk. Utsikt over Ofotfjorden og Narvik.

Adkomstvei
Eiendommen ligger til offentlig vei/gate.

Tilknytning vann
Vann offentlig.

Tilknytning avløp
Offentlig avløp.

Regulering
Strøket er regulert.

Om tomten
Eiendommen består av en hjørnetomt som er opparbeidet med plenarealer. Belegningsstein på innkjørsel og gårdsplass. Biloppstillingsplasser
på tomten.

Skattetakst og formuesverdi
Skattetakst
1 283 000

År

2021

Kommentar

Narvik kommune

Siste hjemmelsovergang
Kjøpesum
0

Oppdragsnr: 11549-1005

År

2009

Type

Opphør av samboerskap
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TILSTANDSRAPPORTENS
AVGRENSNINGER

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

STRUKTUR • REFERANSENIVÅ •
TILSTANDSGRADER

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

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

Oppdragsnr : 11549-1005

• 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: 04.11.2021

• 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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seg i. Benyttes ved beskrivelse av
avvik.
• Skadegjørere: Zoologiske eller
biologiske skadegjørere, i hovedsak
råte, sopp og skadedyr.
• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet
søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle
observasjoner.
• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i
materiale eller i bakenforliggende
konstruksjon ved bruk av egnet
måleutstyr (blant annet
hammerelektrode og pigger).
• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av
hull for inspeksjon og fuktmåling i
risikoutsatte konstruksjoner, primært i
tilstøtende vegger til bad, utforede
kjellervegger og eventuelt i oppforede
kjellergulv.
• Normal slitasjegrad: Forventet
nedsliting av materiale i overflaten som
er basert på enkle visuelle
observasjoner. Kan vurderes sammen
med bygningsdelens alder.
• Forventet gjenværende brukstid:
Anslått tid et byggverk eller en del av et
byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt
formål (NS3600, Termer og definisjoner
punkt 3.9)
AREALBEREGNING FOR
BOENHETER
• Areal fastsettes etter Forskrift til
avhendingsloven, Takstbransjens
retningslinjer for arealmåling og Norsk
Standard 3940, Areal- og volumberegninger av bygninger, med
veiledning. Hvis det er motsetning
mellom disse, gjelder Takstbransjens
retningslinjer.
• Areal oppgis i hele kvadratmeter i
rapporten, og gjelder for det tidspunkt
oppmålingen fant sted.
• Bruksareal (BRA) er det måleverdige
arealet som er innenfor omsluttede
vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal
minus arealet som opptas av
yttervegger). I tillegg til gulvhøyde
gjelder regler om fri bredde for at
arealet skal være målbart, med
betydning for BRA av for eksempel loft
med skråtak. Samlet BRA for et plan
eller en bruksenhet er P-ROM og SROM til sammen. P-ROM er
måleverdige rom som benyttes til kort
eller langt opphold. P-ROM er
bruksareal av primærdelen. Vegger
mellom P-ROM måles som P-ROM. SROM er måleverdige rom som benyttes
til lagring, og tekniske rom. Rom skal
ha atkomst og gangbart gulv for å
kunne regnes som S-ROM/målbart
areal.

Takstfabrikken AS
SIVA II - Bjørkåsveien 20 B
8540 BALLANGEN
befaringstidspunktet har betydning for
om rommet defineres som P-ROM eller
S-ROM. Dette betyr at rommet både
kan være i strid med teknisk forskrift og
mangle godkjennelse i kommunen for
den aktuelle bruken, uten at dette vil få
betydning for valg av arealkategori.
• Eiendommens markedsverdi kan ikke
baseres på en rent matematisk
beregning i forhold til antall
kvadratmeter opplyst i rapporten.
Opplysninger om areal kan altså ikke
alene benyttes for beregning av
eiendommens verdi.
PERSONVERN
Norsk takst, bygningssakkyndig og
takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig
trenger for å kunne utarbeide
rapporten. Personvernerklæring med
informasjon om bruk av
personopplysninger og dine rettigheter
finner du her
www.norsktakst.no/norsk/omnorsktakst/personvernerklaering/
Deling av personopplysninger for
tryggere bolighandel og mulig
reservasjon
Norsk takst og deres
samarbeidspartnere benytter
personopplysninger fra rapporten for
analyse- og statistikkformål, samt
utvikling og drift av produkter og
tjenester for takstbransjen og andre
aktører i bolig-omsetningen. Les mer
om dette og hvordan du kan reservere
deg på
https://www.norsktakst.no/norsk/omnorsktakst/personvernerklaering/reservasjon/
Vendu lager en boliganalyse basert på
opplysninger fra rapporten. Les mer om
dette og hvordan du kan reservere deg
her: samtykke.vendu.no/VA6517
KLAGEORDNING FOR
FORBRUKERE
Er du som forbruker misfornøyd med
bygningssakkyndiges arbeid eller
opptreden ved taksering av bolig eller
fritidshus, se www.takstklagenemnd.no
for mer informasjon

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

Oppdragsnr : 11549-1005

Befaringsdato: 04.11.2021
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1

Nei

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

2

Liten sprekk ( 8 cm ) i flis bad nede mot soverom ved vegg. Vært slik siden huset var nytt. Samt en liten sprekk ( 2
cm ) flis bad mot bod ved vegg. Også vært slik siden huset var nytt.

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

Svar

Jenssen & Bolle Eiendomsmegling AS

3

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

Oppdragsnr.
4

1-0181/21

Ja

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

Svar

5

Selger 1 navn

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

Tommy Reinert Olsen

6

Ja

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

Gateadresse

Ja
Noe fukt nedre del venstre garasjevegg på våren hvis mye regn under tining. Tørt igjen etter 3-4 uker.

Beskrivelse

Marihandstien 1

7
Postnr

NARVIK

8515

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

Document reference: 1-0181/21

Poststed

Er det dødsbo?
Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?
Nei

Ja

Beskrivelse

Meglerfirma

Nei

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

Ja

Hjemmelshavers navn

8

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

9

Ja

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

11

Ja

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

10

Ja

Document reference: 1-0181/21

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Ja

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

Svar

Har du kjennskap til eiendommen?
Nei

12

Ja

Nei

Når kjøpte du boligen?
13

Hvor lenge har du bodd i boligen?
Antall år

13

Antall måneder

10

Godkjent montert trefaset lader i garasje.

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

Ja

15

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

16

Spørsmål for alle typer eiendommer

17

Ja

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

Ja, kun av faglært

Beskrivelse

Montert kopperbånd på alle takmøner.

Arbeid utført av

Jespersen AS

Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?
Nei

1

Ja

Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
Nei

Storebrand

Polise/avtalenr.

Initialer selger: TRO

Ja

Beskrivelse

14

Forsikringsselskap

El kontroll utført og godkjent.

Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
Nei

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?
Nei

Ja

Beskrivelse

2007

År

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

Initialer selger: TRO

Ja

2

Nei

19

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.

Ja

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (akjseboliger), og om forsikringsgiver sitt
boligselgerforsikringstilbud.

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

24

Ja

Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
Nei

23

Ja

Er det foretatt radonmåling?
Nei

22

Ja

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

21

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

20

Tilleggskommentar

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

Ja

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.

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)?
Ja

Document reference: 1-0181/21

Nei

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.
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18

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
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.

Initialer selger: TRO

3

Initialer selger: TRO

4
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OfotenoBrannoIKS

Proconet AS
Ordrenr

Deres ref.:
Olsen Tommy Reinert

Arkiv: M71
Saksnr:

Saksbehandler:
Preben Bjerke

Dato:
08.11.2021

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

1806 Narvik kommune
40 1245 0 0
Marihandstien 1

Siste feiing: 18.09.2017 Siste tilsynsdato: 05.10.2015
Skorsteinsløp på Enebolig: Stålpipe
Type
Stål Pipe, standard 48x48x20cm

Plassering og sot-/feieluke
/Tak

Status Status siste
18.09.2017: Feiet

Siste
Neste
Frekvens
18.09.2017 18.09.2019 2

Ildsted:
Type/Fabrikat
Ukjent

Mont.år
Ukjent

Plassering
H0101

Status

Siste / neste tilsyn
05.10.2015 (Utført) 05.10.2019

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

OfotenoBrannoIKS
Forebyggendeoavdeling
8512oNARVIK

BESØKSABRESSE:
Brannbakkeno1
8514oNARVIK

o
o

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

Budskjema
Undertegnede avgir herved følgende bud på eiendommen: Marihandstien 1 med matrikkel Gnr. 40, bnr. 1245 i
Narvik kommune.
Pris kr.: …………………………………………00/100
Skriver kroner…………………………………………….………………….……………………………….. + omkostninger i h.t. salgsoppgave

HELP Boligkjøperforsikring

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

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers
forsikring.

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

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

•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

Navn: ______________________________________

Personnr.: _________________________________		

Personnr.: _________________________________

Adresse: ___________________________________		

Adresse: ___________________________________

Postnr./sted: _______________________________		

Postnr./sted: _______________________________

Telefon/mobil: _____________________________		

Telefon/mobil: _____________________________

E‑post: _____________________________________		

E‑post: _____________________________________

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

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

Æ kjenne ditt nærområde

Kontakt
Jostein Jenssen

Eiendomsmegler MNEF
M 48145700
jj@jenssenogbolle.no

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

