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Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst
Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00
Sertifisert takstmann:
Steffen Gjøstøl Iversen
Telefon: 991 08 197
E-post: steffen.iversen@obron.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
53a501
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Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00

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

Forutsetninger
Våtromsrapporten er en tilstandsbeskrivelse utført iht. NTFs regler og NS 3424/3451. 'Nivå 1' er registreringsnivået, basert på kun visuelle
observasjoner uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. NS 3424 (1995-utgaven) angir at Tilstandsgrader (Tg) fra
0 - 3 skal benyttes for å angi grader av tilstandssvekkelse. 0: ingen symptomer, 1: svake symptomer, 2: middels kraftige symptomer, 3:
kraftige symptomer. Tilstandssvekkelser angis ikke for bygningsdeler hvor Tg 0 er registrert. Takstmannen kan ikke gjøres ansvarlig for
manglende eller feil opplysninger om skader som bare kan avdekkes ved inngrep i bygningsdeler eller komponenter. Kunden/rekvirenten
skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil eller mangler som bør rettes opp. Hvis
dokumentet er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for oppdatering.
Arealberegning for boenheter:
Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i
forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for
arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring
av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom
disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet
tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i
etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart
gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

Egne forutsetninger
Det opplyses spesielt at Tilstandsrapport våtrom legger vekt på kontroll av rom som bad, vaskerom og kjøkken. Øvrige rom
blir kun generelt beskrevet uten grundigere kontroll.
Det er forutsatt i denne rapport at eiendommen er godkjent til dagens bruk, samt at eventuelle pålegg fra offentlige
myndigheter er oppfylt.

Konklusjon tilstand
Flott selveierleilighet på 1 plan beliggende på Innlandet i Kristiansund, kort vei til sundbåt og til det meste av byens fasiliteter.
Utgang til 2 terrasser fra stue og soverom. 2 boder tilhører leiligheten. Generelt oppført i gode og kjente konstruksjoner med
den byggemåte som var vanlig ved oppføringstidspunktet. Leiligheten fremstår som godt vedlikeholdt, men noen merknader
på bad. Jo eldre en eiendom er, jo større påkostninger og vedlikehold må påregnes. Levetiden kan variere stort på en
eiendom da dette henger ofte sammen med bruken og det klimamessige værforhold en eiendom kan være plassert (eks vind
og sol). En brukt eiendom vil ofte ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasje, dårlig
vedlikehold, utidsmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Desto eldre eiendommen er, desto
flere av slike forhold må en kjøper forvente.
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Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde:

Tjelta Lydia Tornes

Takstmann:

Steffen Gjøstøl Iversen

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 13.09.2018.
- Steffen Gjøstøl Iversen. Uavhengig takstmann / MNTF. Tlf. 991 08 197

Eiendomsopplysninger
Beliggenhet:

Leilighet beliggende på Innlandet i Kristiansund. Kort vei til sundbåt og til det meste av byens
fasiliteter.

Bebyggelsen:

Trehus på 3/4 etasjer med leiligheter. Leiligheten er på 1 plan. 2 terrasser og 2 boder.

Standard:

Normal god standard med parkett på gulv, tapet, børstet teglstein og malt panel på vegger, panel i
himling. Flislagt bad med v-kabler i gulv.

Regulering:

Regulert til boliger. Reguleringsplan R-177 Hønebukta/Sagerbukta/Garverigata/Kapt. Bothnersgate

Adkomstvei:

Adkomst fra offentlig vei.

Tilknytning vann:

Offentlig.

Tilknytning avløp:

Offentlig.

Andre forhold:

Eiendommen er vurdert i den stand den var på befaringsdagen. Opplysninger gitt av eier og
datagrunnlaget kommer fra kartverket, og er gjengitt med tillatelse fra Staten gjennom det statlige
selskapet Norsk Eiendomsinformasjon.

Matrikkeldata
Matrikkel:

Kommune: 1505 KRISTIANSUND Gnr: 2 Bnr: 29 Seksjon: 1

Eiet/festet:

Eiet

Areal:

322 m² Arealkilde: Eiendomsverdi

Hjemmelshaver:

Lydia Tornes Tjelta

Adresse:

Skippergata 7, 6507 KRISTIANSUND N

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Kommentar

Egenerklæring

14.09.2018

Mottatt på epost

Innhentet

Tegninger

14.09.2018

Supertakst

Innhentet
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Status

Sider

Vedlagt
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Bygninger på eiendommen
Seksjonsleilighet
Bygningsdata
Byggeår:

1896 Kilde: Eiendomsverdi

Anvendelse:

Boligformål.

Arealer
Bruttoareal
Etasje

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

72

64

64

Sum bygning:

72

64

64

Sekundær S-ROM

Kommentar

0

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Kommentar areal
2 boder ikke medregnet i arealet.

Tilstandsvurdering
Tilstandsvurdering for Seksjonsleilighet
Overflater på innvendige gulv - Seksjonsleilighet / 1. etasje
Beskrivelse:

Parkett.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilstandsgrad ikke vurdert da dette er en våtroms rapport og ikke tilstandsrapport.

Overflater på innvendige vegger - Seksjonsleilighet / 1. etasje
Beskrivelse:

Tapet, malt panel og børstet teglstein.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilstandsgrad ikke vurdert da dette er en våtroms rapport og ikke tilstandsrapport.

Overflater på innvendig himling - Seksjonsleilighet / 1. etasje
Beskrivelse:

Malte plater, panel.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilstandsgrad ikke vurdert da dette er en våtroms rapport og ikke tilstandsrapport.

Overflater på innvendige gulv - Seksjonsleilighet / 1. etasje / Kjøkken
Beskrivelse:

Parkett på gulv.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen spesielle merknader utover normal slitasje.
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Overflater på innvendige vegger - Seksjonsleilighet / 1. etasje / Kjøkken
Beskrivelse:

Malte plater og børstet teglstein. Flis over kjøkkenbenk.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen spesielle merknader utover normal slitasje.

Overflater på innvendig himling - Seksjonsleilighet / 1. etasje / Kjøkken
Beskrivelse:

Malte plater, plankett.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen spesielle merknader utover normal slitasje.

Kjøkkeninnredning - Seksjonsleilighet / 1. etasje / Kjøkken
Beskrivelse:

Flott kjøkken med treinnredning. Vask, komfyr, ventilator, kombiskap kjøl/frys.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Mørkt område på sokkelflis, men ikke utslag på fukt på befaringsdagen. Filter på ventilator var
demontert og manglet på befaringsdagen, eier har opplyst at dette blir ordnet. Ingen øvrige
synlige feil eller funksjonssvikt ble oppdaget på befaringsdagen.

Overflater på innvendige gulv - Seksjonsleilighet / 1. etasje / Bad
Beskrivelse:

Flislagt gulv med varmekabler.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Lagt nytt flisgulv i 2012 i følge egenerklæringsskjema til eier, ingen dokumentasjon på utført
arbeid. Sprekke i en flis. Noe merknader på fuger, som har løsnet/manglet noen plasser.
Dusjsone er avgrenset med en gulvlist. Ved lekkasje fra vask, kan vann renne inn i tilstøtende
rom i stedet for til sluk.

Overflater på innvendige vegger - Seksjonsleilighet / 1. etasje / Bad
Beskrivelse:

Flis.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Noe krakelering i flisfuge i dusjsone, kan tyde på fukt i veggkonstruksjon. Vegg er mot stue og
mot det fri. Det er utført måling av fukt i tilstøtende rom stue, ingen utslag på befaringsdagen.
Men bør undersøkes.

Overflater på innvendig himling - Seksjonsleilighet / 1. etasje / Bad
Beskrivelse:

Panel.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen spesielle merknader utover normal slitasje.

Innredning og garnityr for våtrom - Seksjonsleilighet / 1. etasje / Bad
Beskrivelse:
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Utett pakning på vask inne i servantskap, drypper vann ved bruk.
Ellers ingen andre synlige funksjonssvikt på befaringsdagen.

Luftbehandling, generelt - Seksjonsleilighet / 1. etasje / Bad
Beskrivelse:

Mekanisk avtrekk.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Plassert i dusjsone. Ingen opplysninger om vifte er tilplasset plassering i dusjsone eller ikke.
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