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NØKKELINFO
EiendomsMegler1 ved Morten Høvik har
gleden av å ønske deg velkommen til
Skippergata 7, en flott leilighet med god
standard samt moderne innredet med
nåtidens farger. Biloppstillingsplass.
Adresse

Skippergata 7, 6507
Kristiansund

Totalpris inkl. omk.

kr 1 692 300

Prisantydning

kr 1 650 000

Omkostninger

kr 42 300

Felleskostnader

k. 2 033 pr. mnd.

Bra/P-rom

ca. 64/64 m²

Ant. sov.

2

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eier

Byggeår

1896

Etasje

plan 1

Energimerking
For mer informasjon om eiendommen se side 20
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NÆROMRÅDET
Beliggende i attraktive og kulturelle omgivelser på
Innlandet. Flott utsikt over havnebassenget og
Kristiansund sentrum. Gangavstand til barneskole,
butikk, sundbåt, badeplass og Dødeladen.
Innlandet er det minste "landet" i Kristiansund og du
kommer dit via Sørsundbrua som er byens høyeste bro,
eller med Sundbåten. Sundbåten er etter trikken i San
Fransisco verdens eldste transportmiddel i
sammenhengende drift, og den går i fast rute på havna
mellom fire av byens land. Innlandet er den bydelen
som etter bombingen har igjen en god del av den
gamle trehusbebyggelsen fra den store klippfisktiden
med flere småhus, den fantastiske Lossiusgården som i
dag er fredet, Dødeladen cafe med flere.
Her finner du en av byens beste barneskole, samt
barnehage og en helt ny og moderne dagligvarebutikk.
Fine turmuligheter både til
Bautan og til Skjærtangen.
Byens flotteste badestrand, Skjerva, ligger kun 5
minutter unna Innlandet Brygge. Her er det også
tilrettelagt for aktiviteter som fotball, volleyball, skating
mm. Innlandet Brygge har en solrik og flott beliggenhet
nede ved kanten av Bolgsvaet med panorama utsikt
over store deler av båttrafikken til og fra byen. Ta deg
gjerne tid til å fornemme sjarm og atmosfære gjennom
en liten spasertur mellom gamle bygninger på Tahiti. Jadu leste riktig - denne delen av byen blir også kalt Tahiti!
Kulturkafeen Dødeladen og Tahiti-brygga er arnested
for den årlige "Tahiti-festivalen" - Norges triveligste
musikkfestival. Flere hyggelige spisesteder og
selskapslokaler ligger llangs sjøkanten og byr på fin
havneutsikt.
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NABOLAGET
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NABOLAGET
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INFORMASJON OM EIENDOMMEN
ADRESSE

OFFENTLIGE/KOMMUNALE AVGIFTER

ANTALL SOVEROM

Skippergata 7, 6507 Kristiansund

Kommunale avgifter og gebyrer, totalt Kr.11.166,- for år 2018
Beløpet inkluderer gebyr og avgifter for vann, avløp, feiing, renovasjon og
eiendomsskatt. Fordeles på 4 terminer.

2
Se for øvrig informasjon under punktet «areal», og eventuell kommentar under
«innhold» feltet.

REGISTERBETEGNELSE

Oppgitte avgifter kan være avhengig av bruk.

Gnr. 2, bnr. 29, snr. 1 i Kristiansund kommune

PRIS
Prisantydning
Omkostninger
Totalpris inkl. omk.
Totalpris inkl. HELP forsikring
basert på prisantydningen

kr
kr
kr
kr

1 650 000
42 300
1 692 300
1 699 400

Andelen av fellesgjeld overtas av kjøper og betjenes via betaling av felleskostnadene.
Beløpet er opplyst av forretningsfører.

SAMEIE

Eier (eierseksjon)

Saldo per 31.august 2018 viser at sameiets har en positiv saldo på kr.: 173.764,02,-

Eierforholdet reguleres av eierseksjonsloven av 16.06 2017 nr. 65. Med eierseksjon
forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig. Det
gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet, med
unntak av erverv av fritidsbolig. Seksjonseiere kan holdes solidarisk ansvarlig for
andres mislighold av fellesutgiftene i forhold til sin sameiebrøk. I følge
Eierseksjonsloven skal det foreligge vedtekter i et sameie. Vedtektene kan endres iht.
bestemmelsene i lov om eierseksjon. Manglende sameievedtekter medfører ikke at
det er et «ulovlig» sameie, men sameierne anbefales å bidra til at det opprettes slike
vedtekter som loven tilsier.

Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers
informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler
kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og
dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos
megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.

AREAL
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen
selges til prisantydning

OMKOSTNINGER
1. Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesummen
2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525
3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedok. kr 525
5. HELP forsikring kr 7 100 - valgfritt
Sum omkostninger kr 42 300 ved prisantydning ekskl. forsikring.
Tillegg Boligkjøperforsikring PLUSS kr 2 800 (valgfritt).

BRA/P-rom: ca. 64 m²/64 m²

BOLIGTYPE

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for
arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt
boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger
også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom,
innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører
boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal
inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som
defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i
hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er
byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Leilighet

FELLESKOSTNADER / FELLESKOSTNADER INKLUDERER
Kr 2 033 pr. mnd.
Fellesutgiftene inkluderer vedlikehold, strøm i fellesareal og utvendig forsikring av
boligen. Beløpet er opplyst av styreleder, og avhenger av de avtaler som sameiet til
enhver tid har inngått.
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EIERFORM

AREAL PR. ETASJE
1.etg. BRA: ca. 64 m²

ETASJE
Plan 1

PARKERING
På felles biloppstillingsplass for sameiet. Seksjonen disponerer avtalt plass.
Lading av El-bil/Hybrid:
Megler har ikke undersøkt om det er tilrettelagt for lading av El-biler og Hybrider i
borettslaget/sameiet. Hvorvidt det er mulighet for slike anlegg eller installasjoner må
kjøper selv undersøke.

SAMEIETS EIENDOM

BELIGGENHET

BYGGEMÅTE

Gnr. 2, bnr. 29 i Kristiansund kommune

Beliggende i attraktive og kulturelle omgivelser på Innlandet. Flott utsikt over
havnebassenget og Kristiansund sentrum. Gangavstand til barneskole, butikk,
sundbåt, badeplass og Dødeladen.

Trehusbebyggelse på 3/4 etasjer med leiligheter. Tak belgat med skiferstein. Doble
vinduer.

Tomteareal er ca. 322 m² på eiet tomt.
Felles eiet tomt for sameiet
Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjoneringsbegjæring / sameievedtekter.

SAMEIEBRØK
65/296

BYGGEÅR
Ca. 1896 i følge Kristiansund kommune

INNHOLD
Primærrom:
1. etasje: Åpen kjøkken/stue løsning, 2 soverom og bad

STANDARD
Kjøkken: Parkett på gulv, malte plater og børstet teglstein på vegger og panel i
himling. Innredning med vask, komfyr, ventilator, kombiskap kjøl/frys. Hvitevarer
overtas i den stand de har vært benyttet av selger, det gis ingen garanti utover dette.

Innlandet er det minste "landet" i Kristiansund og du kommer dit via Sørsundbrua
som er byens høyeste bro, eller med Sundbåten. Sundbåten er etter trikken i San
Fransisco verdens eldste transportmiddel i sammenhengende drift, og den går i fast
rute på havna mellom fire av byens land. Innlandet er den bydelen som etter
bombingen har igjen en god del av den gamle trehusbebyggelsen fra den store
klippfisktiden med flere småhus, den fantastiske Lossiusgården som i dag er fredet,
Dødeladen cafe med flere.
Her finner du en av byens beste barneskole, samt barnehage og en helt ny og
moderne dagligvarebutikk. Fine turmuligheter både til
Bautan og til Skjærtangen.
Byens flotteste badestrand, Skjerva, ligger kun 5 minutter unna Innlandet Brygge.
Her er det også tilrettelagt for aktiviteter som fotball, volleyball, skating mm.
Innlandet Brygge har en solrik og flott beliggenhet nede ved kanten av Bolgsvaet
med panorama utsikt over store deler av båttrafikken til og fra byen. Ta deg gjerne
tid til å fornemme sjarm og atmosfære gjennom en liten spasertur mellom gamle
bygninger på Tahiti. Ja- du leste riktig - denne delen av byen blir også kalt Tahiti!
Kulturkafeen Dødeladen og Tahiti-brygga er arnested for den årlige "Tahitifestivalen" - Norges triveligste musikkfestival. Flere hyggelige spisesteder og
selskapslokaler ligger llangs sjøkanten og byr på fin havneutsikt.

ADKOMST
Stue: Parkett på gulv, tapet, malt panel og børste teglstein på vegger og panel i
himling.
Bad: Flis på gulv lagt i 2012, flis på vegger og panel i himling. Servantskap, wc,
dusjvegger. Opplegg for vaskemaskin. Rørskap. Mekanisk avtrekk i dusjsone.

Fra Sørsundbrua tar man første til høyre nedover Heisagata, følg veien rett fram i
1,4km til gaten bytter navn til Skippergata. Leiligheten ligger i det første grønne
huset som kommer opp på din vestre side.
Ved fellesvisning vil det bli skilten med EiendomsMegler1 skilt.

Soverom 1: Parkett på gulv, tapet på vegger og malte plater i himling.

NYTTIG INFORMASJON VED KJØP AV BRUKT BOLIG
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro
den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler
etter avhendingsloven.
Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven
eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer
interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i
salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås.
Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha
som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre
forverrer tilstanden gradvis.
Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid.
Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen
negative overraskelser må forventes og aksepteres.
Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige
opplysninger, og dette har innvirket på avtalen.
Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel,
stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid»
overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger.
Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du
oppdaget eller burde oppdaget mangelen.
Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er
tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan
være en mangel.

Soverom 2: Parkett på gulv, tapet på vegger og malte plater i himling.
Hvitevarer eller brunevarer medfølger ikke i handelen med mindre det tydelig
fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.
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INFORMASJON OM EIENDOMMEN
BRUKSTILLATELSE / FERDIGATTEST

VEI, VANN OG AVLØP

Det er utstedt ferdigattest den 21.08.2017. Ferdigattest for endring fra 5 - 4
leiligheter, tilbygg og fasadeendring.

Offentlig via private stikkanlegg.

Det foreligger hverken byggegodkjente tegninger eller attester fra byggeår.
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Kr.sund kommunes
arkiv. Boligen er oppført i ca 1896, noe som er før bygningsloven trådte i kraft for
hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle
arkiv for tiden før 1965.

OPPVARMING
Varmepumpe i montert i stue.
Mulighet til å sette inn en vedovn.
Varme i gulv på bad.

INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR
Kontakt NEAS lokal leverandør for tilbud

ADGANG TIL UTLEIE
Det er kun en bruksenhet i boligen.

RADON
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.

REGULERING
Kommuneplan: K-201101 Kommuneplan for Kristiansund 2009-2020
Datert: 22.02.2011
Reguleringsplan: R-177 Hønebukta/Sagerbukta/Garverigata/Kapt. Bothnersgate
Formål: Boliger
Datert: 04.11.1986
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SKATTEMESSIG FORMUESVERDI
Kr 402 308,Formuesverdien er innhentet fra Skatteetaten/Altinn og gjelder for inntektsåret 2016.
Verdien gjelder som primærbolig.

ANDRE OPPLYSNINGER
VISNING
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet
eiendomsmegler1.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere
avtale med megler.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV EN HANDEL
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og
terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre
legitimasjonskontroll.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av
begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere
der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll
av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan
gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen,
herunder ikke foreta oppgjør.
Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til
Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å
involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering.
Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør
transaksjonen mistenkelig.
Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at
meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

BUDGIVNING
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første
virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om
budgivning.
Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering
og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud
verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du
legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og
underskrift.
Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og
interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både
budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk

budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig
kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud.
Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at
fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud.
Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen
er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få
beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter
å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for
at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud
allerede er akseptert.
Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre
deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre
interesserte.

som det er avtalt at følger med i handelen. Gjennomføring av handelen er betinget
av at det ikke er tinglyst heftelser som ikke lar seg innfri/slette.

ANDRE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er
tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer
og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne
eiendommen.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER
Sameiet planlegger renovering av tak og setter av kapital til dette.

OVERTAKELSE
Etter nærmere avtale med selger.

EIER
Lydia Tornes Tjelta

HEFTELSER
Følgende heftelser er tinglyst og følger eiendommen ved salg:
GRUNNDATA
2008/695599-1/200 28.08.2008 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 65/296
Ovenstående heftelser vil følge eiendommen ved salg, og ved inngivelse av bud
aksepteres disse av budgiver/kjøper.
Kommunen har panterett som sikkerhet for riktig betaling av kommunale avgifter og
eventuell eiendomsskatt. Sameiet har panterett som sikkerhet for bl.a. riktig betaling
av fellesutgifter. I tillegg kan eiendommen ha tinglyst panterett til sameie jf.
grunnboksutskrift. Ovennevnte panterett(er) vil alltid følge eiendommen.
Selger bærer risikoen for at kjøper kan få tinglyst skjøte uten andre heftelser enn de

Det er tillatt med husdyrhold i sameiet
Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og
dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a.
- Soverom på opprinnelig tegning har blitt gjort om til ett.
- Bad på opprinnelige tegninger er gjort om til soverom 2.
- Bod på opprinnelig tegning er gjort om til bad.
Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr.
oppdragsansvarlig.
Det gjøres oppmerksom på at endring fra primærrom til sekundærrom er
søknadspliktig, og det gis ingen garanti for at en slik søknad vil blir godkjent.

MEGLERS VEDERLAG
Provisjon med 1,3% av kjøpesum.
I tillegg betales
Markedsføringspakke kr 11.600,Tilretteleggingsgebyr kr 10.900,Oppgjørsgebyr kr 4.000,1 visning med kr 1.250,- .
Alle priser inkluderer 25 % mva.
Dersom eiendommen ikke blir solgt er følgende avtalt:
Oppdragsgiver har salgsgaranti og dekker da kun fotograf og takstrapport.
Ved salg betaler oppdragsgiver direkte utlegg.
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ANDRE OPPLYSNINGER
TILSTANDSRAPPORT
Tilstandsrapport er avholdt den 13.09.2018 av takstmann Steffen Iversen.
Konklusjon takstmann.
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.

BOLIGSELGERFORSIKRING
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers
ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12
måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen
dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til
10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog
maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring
på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har
plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven,
samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på
www.protectorforsikring.no.
Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som
inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt
seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes
ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle
følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve
utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra
selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med
dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller
grovt uaktsomt.
Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å
reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/
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burde vært oppdaget.
Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at
reklamasjonsretten tapes.
Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er
lagt ved salgsoppgaven.

AVTALEBETINGELSER

Utdrag selgers egenerklæring:
- Sprekk i gulvflis på bad
- Lagt nytt gulv 2012 grunnet løs flis
- Opplysninger fra forrige eier tilsier at dette er utført av fagfolk. Dokumentasjon
foreligger ikke.
- Dokumentasjon ble ikke gitt ved forrige salg.
- Flere taksteiner løsnet, og de som bodde i øverste etasje ble berørt av det. Dette
ble utbedret.
Det har ikke berørt leiligheten som skal selges eller de andre leilighetene over.
- Det som er nevnt i punktet over.
- Dokumentasjon foreligger ikke. Kan sannsynligvis skaffes fra styreleder
i sameiet eller tidligere eier av leilighet i øverste etasje.
- Det ble opplyst at det er utført av godkjent elektroinstallatør ved kjøp, men
dokumentasjon foreligger ikke.
- Arbeidet skal ha blitt utført av godkjente fagfolk etter år 2000, og da er det krav om
samsvarserklæring. Jeg har ikke dokumentasjonen på det.
- Taket kommer til å skiftes etterhvert. En stor del av fellesutgiftene går til sparing til
slike formål.

Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om
avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope
seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved
forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette
redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til
profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7
og 3-8.

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og
megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre
tilgjengelige kilder.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn
latt være å følge en oppfordring fra selger/megler om å undersøke eiendommen,
kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han
burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på
forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen
før bindende avtale ble inngått.
En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper
aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring.
Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk
kommunikasjon i salgsprosessen.

BOLIGKJØPERFORSIKRING
VEDLEGG
EiendomsMegler 1 formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det
oppdages uventede feil eller mangler de neste fem årene. Du kan ta kontakt med
megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no.
Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste
families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av
avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/ småbruk, er det kun forhold
tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer
henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar tegningsprovisjon fra HELP.

- Selgers egenerklæring datert 17.09.2018
- Tilstandsrapport datert 04.10.18
- Energiattest
- Vedtekter
- Situasjonskart
- Seksjoneringsbegjæring datert 18.07.08

FINANSIERING
EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i
SpareBank 1. Kontakt din megler om dette.

FORSIKRING
Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 forsikring
spesielt gunstig forsikring. Din megler setter deg gjerne i forbindelse med en god
forsikringsrådgiver.

VERDIVURDERING
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering
er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og
kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.

OPPDRAGSANSVARLIG
Pål Fredrik Wollan
Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF
Morten Boxaspen Høvik
Eiendomsmeglerfullmektig
(Kontaktinformasjon finner du bakerst i salgsoppgaven)
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SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN
Alle spørsmål som besvares med ”Ja” skal utdypes nærmere i kommentarfeltet.
1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet bad/våtrom, f.eks. sprekk i fliser, feil eller lekkasje ved sluk, membran/tettesjikt eller
andre steder?
Ja

Nei

Redegjør for dette

Sprekk i gulvflis på bad.
Lekkasje under vask ved pakning.
Krakelering i fuge i dusj.

1.1. Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år?
Ja

Nei

Redegjør for dette

Lagt nytt gulv 2012 grunnet løs flis.
Det er også gjort utbedringer i september 2018: Byttet pakning under
vasken, så den er nå tett. Løs flis er festet.
I tillegg er det bygget ny dørstokk som er høyere enn list ved dusj, som
skal hindre at vann renner inn i tilstøtende rom dersom det skulle
oppstå vannlekkasje.

1.2. Er arbeidet utført av faglært?
Ja

Nei

Redegjør for hva
som ble gjort, av
hvem, og når

Opplysninger fra forrige eier tilsier at badgulvet som ble lagt i 2012 er
utført av fagfolk. Dokumentasjon foreligger ikke.
Utbedringene i 2018 er ikke utført av faglært. Dokumentasjon foreligger
ikke.

1.3. Foreligger det dokumentasjon på disse arbeidene?
Ja

Nei

Kommentarer

Dokumentasjon ble ikke gitt ved forrige salg.

1.4. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?
Ja

Nei

Kommentarer

Som beskrevet i punktet over er gulvet lagt av faglært. Utbedringer er
ikke gjort av faglært.

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

Nei

Kommentarer

3. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i
kjelleren/underetasje/krypkjeller/garasje?
Ja

Nei

Kommentarer

3.1. Kjenner du til om det er utført arbeid med drenering/fuktsikring siste 10 år?
Ja

Nei

Kommentarer

3.2. Er arbeidet utført av faglært?
Ja

Nei

Kommentarer

3.3. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?
Ja

Nei

Kommentarer

4. Kjenner du til om det er/har vært setningsskader/skjevheter på boligen/eiendommen, f.eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller
lignende?
Ja

Nei

Kommentarer

5. Kjenner du til om det er/har vært skadedyr i boligen, f.eks rotter, mus, maur, insekter eller lignende?
Ja

Nei

Kommentarer

6. Kjenner du til om det er/har værtsopp, også svertesopp, råteskader eller fukt i boligen?
Ja

Nei

Kommentarer

INITIALER KJØPER (V/OPPGJØRSOPPDRAG): _______
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7. Kjenner du til om det er/har vært utettheter på tak/fasade/terrasse/garasje?
Ja

Nei

Redegjør for dette

Flere taksteiner løsnet, og de som bodde i øverste etasje ble berørt av
det. Dette ble utbedret.
Det har ikke berørt leiligheten som skal selges eller de andre
leilighetene over.

7.1. Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasse / garasje / tak / fasade siste 10 år?
Ja

Nei

Redegjør for dette

Det som er nevnt i punktet over.

7.2. Er arbeidet utført av faglært?
Ja

Nei

Redegjør for hva
som ble gjort, av
hvem, og når

Nei

Kommentarer

Nei

Kommentarer

Nei

Kommentarer

Nei

Spesifiser firma eller
andre kjente punkter

Kommentarer

Nei

Vet ikke

Kommentarer

14. Foreligger det løpende leiekontrakt på hele eller deler av boligen/eiendommen?
Ja

Ja

Nei

Kommentarer

Det ble opplyst at det er utført av godkjent elektroinstallatør ved kjøp,
men dokumentasjon foreligger ikke

Nei

Type rapport og dato

Boligsalgsrapport utarbeidet av Svein Gils 03.04.2013
Boligsalgsrapport utarbeidet av Steffen Iversen i September 2018

16. Kjenner du til om det er foretatt radonmåling på eiendommen?
Nei

Kommentarer

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

Kommentarer

18. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold ved eiendommen (for eksempel vedlikeholdsbehov) som kan medføre økt
husleie / økte fellesutgifter?
Ja

8.2. Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør?
Ja

Ja

Ja

8.1. Kjenner du til om det er utført kontroll på el-anlegg fra offentlig myndighet, Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller evt. andre tilsvarende
kontrollinstanser?
Ja

Nei

13.1. Er enheten godkjent for varig opphold?

Ja

8. Kjenner du til om det er/har vært feil ved el-anlegget, f.eks. gjentagende sikringsbrudd, svimerker, varmgang eller lignende?
Ja

Ja

15. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter / tilstandsvurderinger / boligsalgsrapporter utarbeidet de siste 5 år?

Dokumentasjon foreligger ikke. Kan sannsynligvis skaffes fra styreleder
i sameiet eller tidligere eier av leilighet i øverste etasje.

7.3. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?
Ja

13. Selges eiendommen med utleiemulighet, leilighet, e.l.?

Nei

Kommentarer

19. Er det andre forhold ved eiendommen som er relevant for kjøper? (De øvrige svarene er ikke uttømmende for å oppfylle
opplysningsplikten overfor kjøper eller selskap)

Taket kommer til å skiftes etterhvert. En stor del av fellesutgiftene går til sparing til slike formål.

8.3. Kjenner du til om arbeider er utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller ufaglærte?
Ja

Nei

Kommentarer

8.4. Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av el-anlegget?
Ja

Nei

Deler

Kommentarer

Arbeidet skal ha blitt utført av godkjente fagfolk etter år 2000, og da er
det krav om samsvarserklæring.
Jeg har ikke dokumentasjonen på det.

9. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
Ja

Nei

Kommentarer

9.1. Kjenner du til om det er utført arbeid/kontroll av vann/avløp siste 10 år?
Ja

Nei

Kommentarer

9.2. Er arbeidet utført av faglært?
Ja

Nei

Kommentarer

9.3. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?
Ja

Nei

Kommentarer

10. Kjenner du til reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, offentlig vedtak eller uoffisielle rettigheter/forpliktelser/varsler/tvister
som kan medføre endring i bruk av eiendommen eller av eiendommens omgivelser, og/eller forslag til dette?
Ja

Nei

Kommentarer

11. Kjenner du til om det er foretatt endringer i boligen som avviker fra de opprinnelige plantegningene, f.eks. innredet kjeller, loft,
bod, tilbygg/påbygg e.l.?
Ja

Nei

Redegjør for dette

Huset er omfattende renovert i 2008/09

11.1. Er dette godkjent hos bygningsmyndighetene?
Ja

Nei

Vet ikke

Redegjør for dette

12. Kjenner du til pålegg/heftelser/krav fra f.eks. kommunen eller andre offentlige instanser vedrørende eiendommen, f.eks. oljetank,
sentralfyr, septiktank, avløp e.l.?
Ja

Nei

Kommentarer

INITIALER KJØPER (V/OPPGJØRSOPPDRAG): _______
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ANSVARLIG MEGLER (må fylles ut)
Meglers oppdragsnummer

17180411
Firma

Avdeling

EiendomsMegler 1 Midt Norge

EiendomsMegler 1 Kristiansund (17)

Ansvarlig megler/eiendomsmeglerfullmektig

Elisabeth Gaarden

TEGNING AV BOLIGSELGERFORSIKRING
TIL KJØPER:

TIL SELGER:

For øvrig oppfordrer selger potensielle
kjøpere til å undersøke eiendommen
grundig, jf. avhendingsloven § 3-10,
gjerne også sammen med en
bygningskyndig. Konferer med selger
eller eiendomsmegler dersom noen av
opplysningene i egenerklæringsskjemaet
er uklare, eller dersom det er ønskelig
med ytterligere informasjon eller
utlevering av rapporter som nevnt i pkt.
16.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter
beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom
jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller
misvisende opplysninger om eiendommen,
vil selskapet kunne søke helt eller delvis
regress for sine utbetalinger, eller
selskapets ansvar vil settes ned eller falle
bort, jf. vilkår for boligselgerforsikring
punkt 9 og forsikringsavtaleloven kapittel
4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som
selger etter avhendingsloven, og om
Protector Forsikring ASA sitt
boligselgerforsikringstilbud.
Jeg er klar over at premietilbudet som er
gitt av megler, kun er bindende for
Protector Forsikring ASA i 6 - seks
måneder fra signering av dette skjema.
Etter 6 måneder må
egenerklæringsskjemaet signeres på nytt,
og eventuelle endringer må påføres.
Prisen ved ny signeringsdato legges til
grunn. TB skal fornyes etter 6 mndr. fra
rapportdato. Dette er selgers ansvar.

Ja, jeg tegner herved boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest vilkårene av 1. januar 2018 og produktark om
boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger. Gyldig forsikring forutsetter at premie er betalt.
Dersom det er mer enn 12 måneder fra tidspunktet for budaksept til avtalt overtakelse, trer forsikringen først i kraft på
overtakelsesdagen. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen først i kraft ved overtagelse. Forsikringen er ugyldig dersom den er tegnet i
strid med vilkårene, jf. pkt. 5 og 6 i vilkårene.
Jeg bekrefter at eiendommen ikke selges som ledd i næringsvirksomhet, til leietaker, til personer som bor eller har bodd på
eiendommen, ektefeller, slektning i opp- eller nedadstigende linje, søsken eller andre som tilhører eller har tilhørt husstanden, eller for
øvrig i strid med vilkårenes pkt.6
Jeg er kjent med at dersom TB ikke foreligger etter kravene i vilkårene, pkt. 5.1, kan Selskapet nedsette ansvaret, jf. FAL § 4-8.
Jeg er innforstått med at Protector Forsikring ASA i det tilfellet det er tegnet boligselgerforsikring vil innhente dokumentasjon fra
eiendomssalget og ta kontakt med alle nødvendige parter ved en eventuell reklamasjonssak. Formålet med innhentingen er å kunne
vurdere dekning ifht forsikringsavtalens vilkår. Vi vil oppbevare disse opplysningene til formålet med behandlingen opphører.
Nei, jeg tegner ikke boligselgerforsikring, men jeg bekrefter at megler har tilbudt meg å tegne det.
Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring dersom det er avkrysset for «annet» på salgsobjekttype. Forsikringen gjelder ikke salg mellom
ektefeller, slekt i opp- eller nedadgående linje, søsken, mellom personer som bor eller har bodd på eiendommen, eller andre som tilhører
eller har tilhørt husstanden, eller når salget skjer som ledd i selgers næringsvirksomhet. Dette skjema kan kun benyttes ved salg formidlet
gjennom megler/advokat som har avtale med Protector Forsikring ASA.
Signert med

Signert av: Tornes, Lydia 04.10 2018 10:30
NB! Ved oppgjørsoppdrag skal også kjøper signere egenerklæringsskjema: _________________________________
Dette er en del av forsikringsavtalen mellom selger og forsikringsselskapet. Sist endret: 01.01.2018
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Adresse:

Skippergata 7, 6507 KRISTIANSUND N

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 2: Bnr 29 (snr: 1)
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Skippergata 7, 6507 KRISTIANSUND N

Takstmannens rolle

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

D

T

F

Forutsetninger
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

V

Gnr 2: Bnr 29 (snr: 1)
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Skippergata 7, 6507 KRISTIANSUND N

NTF

NS

T

NS

N

T

T
T

T
K

H

Arealberegning for boenheter:
A

NS
A

M
R

H

P
P ROM

S ROM P
E

S

T
P ROM

V
S ROM F

R

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

Dato befaring:
Utskriftsdato:
Oppdrag nr:

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.

13.09.2018
04.10.2018
42

TUSTNA, 04.10.2018
Steffen Gjøstøl Iversen
Uavhengig takstmann / MNTF
Telefon: 991 08 197

UTFØRT AV:
Steffen Gjøstøl Iversen
Telefon: 991 08 197
E-post: steffen.iversen@obron.no
Rolle: Uavhengig takstmann
E-post:
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
53a501

Oppdr. nr: 42

Befaringsdato: 13.09.2018

Side: 2 av 6
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 2: Bnr 29 (snr: 1)
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Skippergata 7, 6507 KRISTIANSUND N

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 2: Bnr 29 (snr: 1)
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Skippergata 7, 6507 KRISTIANSUND N

Befarings- og eiendomsopplysninger

Bygninger på eiendommen

Rapportdata

Seksjonsleilighet

Kunde:

Tjelta Lydia Tornes

Takstmenn:

Steffen Gjøstøl Iversen,

Befaring/tilstede:

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

Bygningsdata
1896 Kilde: Eiendomsverdi

Anvendelse:

Boligformål.

Arealer

Eiendomsopplysninger
Beliggenhet:

Byggeår:

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

Etasje

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

Bebyggelsen:

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

1. etasje

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.

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

Regulering:

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

Adkomstvei:

Adkomst fra offentlig vei.

Tilknytning vann:

Offentlig.

2 boder ikke medregnet i arealet.

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.

Tilstandsvurdering

64

64

Sum bygning:

72

64

64

Sekundær S-ROM

Kommentar

0

Kommentar areal

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

Matrikkeldata
Matrikkel:

72

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

Beskrivelse:

Parkett.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

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

Overflater på innvendige vegger - Seksjonsleilighet / 1. etasje

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Kommentar

Egenerklæring

14.09.2018

Mottatt på epost

Innhentet

Status

Tegninger

14.09.2018

Supertakst

Innhentet

Sider

Vedlagt

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

Oppdr. nr: 42

30

Befaringsdato: 13.09.2018

Side: 3 av 6

Beskrivelse:

Parkett på gulv.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen spesielle merknader utover normal slitasje.

Oppdr. nr: 42

Befaringsdato: 13.09.2018

Side: 4 av 6

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 2: Bnr 29 (snr: 1)
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Skippergata 7, 6507 KRISTIANSUND N

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 2: Bnr 29 (snr: 1)
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Skippergata 7, 6507 KRISTIANSUND N

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.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Kjøkkeninnredning - Seksjonsleilighet / 1. etasje / Kjøkken
Beskrivelse:

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

Ingen antydning til noe funksjonssvikt på befaringsdagen observert av takstmann. Takstmann
er ingen VVS fagmann og kontroller er begrenset til det visuelle. Ellers ingen spesielle
merknader ut over alder og normal slitasje

Luftbehandling, generelt - Seksjonsleilighet / 1. etasje / Bad

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Beskrivelse:

Elektrisk avtrekk.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

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

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. Ukjent membranløsning for undertegnede. Dusjsone er avgrenset med en gulvlist,
eiketerskel er målt til å være høyere enn denne listen og vil kunne hindre lekkasjevann til å gå
inn i tilstøtende rom. Det er fuget ved terskel, men ingen membransjikt på terskel, og terskel
anses derfor ikke som vanntett sjikt. Derfor settes TG2.

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

Vegger belagt med flis.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ukjent membranløsning for undertegnede. Det var noe krakelering i mykfuge i dusjsone på
befaringsdagen, dette er i ettertid fuget opp igjen. Krakelering av fuge skyldes bevegelse i
bakenforliggende vegg og kan indikere fukt på plater bak flis. Vegg er mot stue og mot det fri.
Det er utført måling av fukt på bad og i tilstøtende rom som er stue, ingen utslag på fukt på
befaringsdagen. TG satt grunnet nevnte observasjon.

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:

Oppdr. nr: 42

Servantskap, wc, dusjvegger. Opplegg for vaskemaskin. Rørskap.

Befaringsdato: 13.09.2018

Side: 5 av 6

Oppdr. nr: 42

Befaringsdato: 13.09.2018

Side: 6 av 6
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Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet
Adresse

Skippergata 7

Postnr

6507

Sted

Kristiansund

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen,
og kan forklare avvik mellom beregnet og målt
energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt
dersom:

Leilighetsnr.
Gnr.

2

Bnr.

29

Seksjonsnr.

1

̋"deler av boligen ikke er i bruk,
̋"færre personer enn det som regnes som normalt
bruker boligen, eller
̋"den ikke brukes hele året.

Gode energivaner
Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov,
men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer
på boligen.

Festenr.

Eksperten har ikke angitt tips til brukervaner

Bygn. nr.
Bolignr.
Merkenr.

A2018-931108

Dato

21.09.2018

Innmeldt av

Mulige forbedringer for bygningens energistandard

Steffen Gjøstøl Iversen

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet og eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.
Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at
Målt energibruk
Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.
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boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.
Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, og

merke. Noen av tiltakene kan i tillegg være svært

beste skjønn fra den som har utført energimerkingen,

lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved

anbefales følgende energieffektiviserende tiltak.

modernisering av boligen eller utskifting av

Dette er tiltak som kan gi boligen et bedre energi-

teknisk utstyr.

Tiltaksliste: Se vedlegg 1 til energiattesten
Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav

opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør

til godt inneklima og forebygging av fuktskader og

derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere.

andre byggskader.

Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

Boligdata som er grunnlag for energimerket
Energimerket og andre data i denne attesten
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier
da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over
oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
informasjon om beregninger, se
www.energimerking.no/beregninger

Registrering:

Attest utstedt av ekspert med detaljert registrering.

Bygningskategori:
Bygningstype:
Byggeår:
Bygningsmateriale:
BRA:
Ant. etg. med oppv. BRA:

Småhus
Firemannsbolig
1896
Tre
64
1

Dato for lekkasjetallmåling:

Ikke angitt

Type bygg:

Eksisterende bygg

Energiregler (TEK-standard): Ikke angitt

Om grunnlaget for energiattesten
Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge
inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du
søke opp bygninger og hente fram energiattester som er
laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor
det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i
skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig
for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale
opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da
dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Angis kun for nybygg

Om energimerkeordningen
Teknisk installasjon
Oppvarming:
Varmepumpe:

Elektrisitet
Varmepumpe
Henter varme fra uteluft

Ventilasjon:

Periodisk avtrekk fra bad/kjøkken

Detaljering varmesystem:

Elektriske ovner og/eller varmekabler

For å se utfyllende data som er brukt i beregningene kan en gå inn på www.energimerking.no, logge seg inn og
lese den registrerte energiattesten. (Dette forutsetter at en er eier eller har fått delegert tilgang).

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket
beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om
boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes
typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene
for energikarakteren baserer seg på NS 3031
(www.energimerking.no/NS3031)

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen
eller gjennomføring av energieffektivisering og
tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på
tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no
Plikten til energimerking er beskrevet i
energimerkeforskriften (bygninger).
Nærmere opplysninger om energimerkeordningen
kan du finne på www.energimerking.no

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se
eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

www.enova.no/hjemme
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Tiltaksliste:

Vedlegg til energiattesten

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)
Adresse: Skippergata 7
Postnr/Sted: 6507 Kristiansund
Leilighetsnummer:
Bolignr:
Dato: 21.09.2018 08:17:07
Energimerkenummer: A2018-931108
Ansvarlig for energiattesten:
Energimerking er utført av: Steffen Gjøstøl Iversen

Generell informasjon
Skiftet vinduer og kledning i 2003.
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Gnr: 2
Bnr: 29
Seksjonsnr: 1
Festenr:
Bygnnr:
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Boligkjøperforsikring
Advokathjelp for boligeiere
Hvis du får problemer ved boligkjøpet, trenger du ikke bekymre deg. Vi håndterer krav mot selger
og hans forsikringsselskap.
Boligkjøperforsikringen dekker all nødvendig advokathjelp for å avgjøre om du har et krav mot
selger etter avhendingsloven.
Med Boligkjøperforsikring Pluss får du i tillegg nødvendig advokathjelp på de viktigste
rettsområdene du kan støte på som boligeier.

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS

Trygghet ved boligkjøp

Samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig
advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet

• Fullverdig advokathjelp ved kjøp
av ferdig oppført bolig
• Advokathjelp hele veien til
rettskraftig dom, om nødvendig
• Dekker motpartens omkostninger
forutsatt at HELP utpeker advokaten.
Dette gir sterk forhandlingsposisjon
• Omfatter også fagkyndigutgifter inntil
kr 30 000 etter avtale
• Boligselgerforsikring er selgers forsikring,
boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt
• 5 års varighet
• Følg saken din på Min side

• Samboeravtale/ektepakt
• Arv
• Håndverkertjenester og utleie
• Kjøp av kjøretøy og løsøre
• Naboforhold
• Tomtefeste, veiretter og andre
rettigheter over fast eiendom
• Plan- og bygningsrett
• Skatterettslige spørsmål og vedtak
rundt oppussing, utleie og eiendomsskatt
• Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side
• Fornyes årlig

Borettslagsbolig og aksjeleilighet Kr 4 100
Selveierleilighet og rekkehus
Kr 7 100
Ene-/tomannsbolig,
fritidsbolig og tomt
Kr 11 100

Borettslagsbolig og aksjeleilighet Kr 6 900
Selveierleilighet og rekkehus
Kr 9 900
Ene-/tomannsbolig,
fritidsbolig og tomt
Kr 13 900

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktssignering. Forsikringen betales sammen med
boligkjøpet. Tilleggsdekningen på kr 2 800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP Forsikring. Meglerforetaket mottar
kr 1 400/2 400/3 400 i kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen. Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.
Vi tar forbehold om prisendringer. Dersom premien ikke er innbetalt ved overtagelse, vil avtalen bli kansellert.
For komplette vilkår se www.help.no
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LES FØR DU GIR BUD
FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVING
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse
av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet
av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved
Eiendomsmeglingsgruppen,Eiendomsmeglerforetakenes Forening og
Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om
eiendomsmegling § 6–3 og § 6–4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene
og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen.
Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet
budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å
sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell
salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVING
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud,
aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal
megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til
legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur,
eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske
meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig
også for ettertiden.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud
med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte
visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist
enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere.
Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren
kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver
og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler
fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig
orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så
snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er
mottatt.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet
til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles
tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp,
med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding
om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på
flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en
eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel
ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens
utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»),
avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale
om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten
at handel er kommet i stand, kan en budgiver krevekopi av budjournalen i
anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter
at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin
anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum,
budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg
av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert
før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
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v/
v/
bekreftet av

Lån i
Egenkapital i
Finansiering kr

ja

Akseptfrist

nei

Dato/kl.

tlf.

tlf.

tlf.

/

kr

kr

kr

kl.

00/100

:

Personnr.

Mobil

Personnr.
Tlf.

Dato

EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, Postboks 23 , 6501 Kristiansund, T 71 56 60 40, F 71 67 30 30, E kristiansund@em1mn.no

Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Sted

Sted

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Postadr.

Postadr.

Underskrift

Adresse

Adresse

Mobil

-

Underskrift

E-post

E-post

Dato

Navn

Navn

Tlf.

BUDGIVER 2

BUDGIVER 1

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser
som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hverandre i forbindelse med endring/inngivelse av bud og/eller vilkår. EM1 anbefaler bruk av Gi Bud funksjonen som er tilgjengelig på EiendomsMegler 1.no og
FINN.no. Alternativt kan budskjemaet printes, fylles ut, signeres, leveres eller skannes og sendes pr. e-post til megler eller meglerkontoret. Du må samtidig
ringe megler og forsikre deg om at han har mottatt budet.

Jeg/vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1

v/

/

Lån i

FINANSIERINGSPLAN

Ønsket overtagelsesdato

Eventuelle forbehold

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven. Ev. andel fellesgjeld kommer i tillegg til budet.)

Skriver kroner

Bud stort kroner

Skippergata 7, 6507 Kristiansund
Gnr. 2, bnr. 29, snr. 1 i Kristiansund kommune
Oppdragsnr: 17180411 / Elisabeth Gaarden

BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN

BUDSKJEMA

NÅ KAN DU GI BUD MED ET TASTETRYKK

DET ER TRYGT Å GI BUD ELEKTRONISK PÅ ALLE
VÅRE BOLIGER, OG SÅ ENKELT GJØR DU DET:
• Start vår elektroniske tjeneste
på eiendommen du vil gi bud på
• Legg inn bud
Ønsker du senere å øke budet ditt gjør
du dette fra samme tjeneste.
Ring megler og få bekreftet at bud er mottatt.
Megleren sørger hele tiden for å holde deg
orientert om budet fra andre potensielle kjøpere.

Gå inn på
gibud.eiendomsmegler1.no
for å starte tjenesten,
eller gå inn via knappen
«Gi bud» på eiendommen
du vil gi bud på.
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DITT NYE HJEM?
En flott 3 roms selveierleilighet med god og
moderne standard - 2 verandaer Biloppstillingsplass

Morten Høvik
Eiendomsmeglerfullmektig
Telefon
E-post

94835453
morten.hovik@em1.no

www.eiendomsmegler1.no

Morten Høvik
Eiendomsmeglerfullmektig
Telefon
E-post

94835453
morten.hovik@em1.no

EiendomsMegler1 Midt-Norge AS
Org. nr. 936159419MV
Postboks 23
6501 KRISTIANSUND
Telefon 71 56 60 40
www.eiendomsmegler1.no

Oppdragsnr: 17180411

Salgsoppgaven er sist oppdatert 11.02.2019

