BRUNSVIKA

Kokkolaveien 20
Kokkolaveien 20, 6515 KRISTIANSUND \ Prisantydning 3 200 000 + omk. \ Primærrom 169 m² \ Eiendomstype Enebolig
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NØKKELINFO
EiendomsMegler1 v/Silje Maria Bauge
ønsker velkommen til Kokkolaveien 20,
en romslig enebolig med dobbeltgarasje
og biloppstillingsplass like ved
inngangsdøren. Eiendommen har hage
og store terrasseareal! På terrassen har
man iflg eier sol til ca kl 19 midtsommers,
og lenger på platting på siden av huset.
Hage av god størrelse, spesielt med tanke
på eiendommens sentrale beliggenhet.
Boligen oppleves som romslig med store
rom, godt med lagringsplass og åpne
gangareal.
Adresse

Kokkolaveien 20,
6515 Kristiansund

Totalpris inkl. omk.

kr 3 281 050

Prisantydning

kr 3 200 000

Omkostninger

kr 81 050

Bra/P-rom

ca. 195/169 m²

Ant. sov.

5

Tomteareal

ca. 621 m²

Boligtype

Enebolig

Byggeår

1968

Energimerking
For mer informasjon om eiendommen se side 26
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NÆROMRÅDET
Boligen har en sentral beliggenhet i Brunsvika, med
gangavstand til skole, barnehage, butikk, idrettsplass og
flotte tur- og friområder. Boligen sogner til Dalabrekka
barneskole, som er kjent for sine spreke farger og
spennende uteområder i "Hauan", og har splitter nye
Karihola barnehage som nærmeste barnehage.
Området er tilknyttet Atlanten Ungdomsskole som ble
ferdigstilt i 2005, og som har utmerket seg med sin
moderne utførelse. Videre har man kort avstand til både
Atlanten- og Kristiansund videregående skole.
Ved å bo i Brunsvika får man en fin kombinasjon av en
sentral beliggenhet og et mer rolig bomiljø. Her har
man gang/sykkelavstand til sentrum, samt muligheten til
å hoppe på Kariholabussen på et av dens mange
holdeplasser.
Er man glad i naturen har man også umiddelbar nærhet
til en rekke flotte turområder i blant annet skog, mark og
de velkjente bergene ut mot havet. Flere idrettsbaner i
området, hvor man blant annet har KFK-banen som de
senere år er vesentlig oppgradert med kunstgressbane
og innendørshall. Her har man også muligheten til å se
Kristiansund Ballklubb ta imot landets største
fotballklubber i Norges øverste divisjon; Eliteserien. En
har videre nærhet til Braatthallen med sine mange
arrangementer innen sport og kulturliv. I Brunsvika har
man også en sentralt beliggende nærbutikk som har
post i butikk.
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NABOLAGET
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INFORMASJON OM EIENDOMMEN
ADRESSE

AREAL

TOMT

Kokkolaveien 20, 6515 Kristiansund

BRA/P-rom: ca. 195 m²/169 m²
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.

Tomteareal er ca. 621 m² på eiet tomt.
Noe skrånende slik slik at nivået på baksiden er noe lavere. Dette er fint m.t.p innsyn!
Tomten er opparbeidet med støttemurer, heller, grus, plen og trær.Fine bed på
baksiden av huset.

REGISTERBETEGNELSE
Gnr. 5, bnr. 139 i Kristiansund kommune

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

kr
kr
kr
kr

3 200 000
81 050
3 281 050
3 292 150

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

OMKOSTNINGER
1. Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesum
2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525
3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedok. kr 525
4. HELP forsikring kr 11 100 - valgfritt
Sum omkostninger kr 81 050 ved prisantydning ekskl. forsikring.
Tillegg Boligkjøperforsikring PLUSS kr 2 800 (valgfritt).

AREAL PR. ETASJE
U.etg. BRA: ca. 95 m²
1.etg. BRA: ca. 100 m²

ANTALL SOVEROM
5
Se for øvrig informasjon under punktet «areal», og eventuell kommentar under
«innhold» feltet.

EIERFORM
Eiet

OFFENTLIGE/KOMMUNALE AVGIFTER
BOLIGTYPE
Kr 25 897 pr. år 2018. Inkluderer gebyr og avgifter for vann og avløp, feiing,
renovasjon og eiendomsskatt. Fordeles på 4 terminer. Oppgitte avgifter kan være
avhengig av bruk.

Enebolig

PARKERING

BYGGEÅR
Ca. 1968 i følge takstmann.

INNHOLD
Primærrom:
1. etasje:
- Stue
- Kjøkken
- Bad
- Wc
- 3 soverom
- Gang
- Trapperom
- Vindfang
Underetasje:
- Stue
- Bad
- Vaskerom
- 2 soverom
- Gang
- Trapperom
Sekundærrom:
Underetasje:
- 2 boder
- Gang/bod

Dobbeltgarasje og biloppstillingsplass på egen tomt.
Dobbeltgarasje bygget i 1992, BRA 31 kvm.
Garasjen har strøm og lys montert. Den er uisolert. Det opplyses at elektrisk port på
garasje ikke fungerer bra. Se mer informasjon om garasjen under byggemåte.
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STANDARD
1. etasje:
Stue: Laminat på gulv ble lagt i 2018. Store vinduer gir rikelig naturlig lysinnslipp. Nye
veggplater på to av veggene. Velfungerende rentbrennende Asgard peisovn fra ca
2012 gir lun varme. Utgang til stor terrasse! Selger opplyser at de har sol på hele
verandaen til ca kl 19 (midtsommers) og lengre på platting ved siden av huset.
Kjøkken: Kjøkkenet ble oppusset i 2012 og har innredning fra IKEA med takhøye
overskap og høyskap. Profilerte hvite fronter. Glass i noen dører. Laminat
benkeplater, integrert oppvaskmaskin, stekeovn, platetopp, kombiskap og
mikrobølgeovn. Fritthengende ventilator. Det ble ifølge selger satt inn nytt
blandebatteri på kjøkkenet i 2018 som det foreligger kvittering på. Nytt gulv lagt
høsten 2014 av fagfolk. God plass til kjøkkenbord. Selger har i dag både fryseboks
og kjøkkenbord i rommet uten at det oppleves trangt. Laminat på gulv, tapet på
vegger og mdf-panel i himling.
Bad: Badet ble pusset opp i 2012, er flislagt og har varmekabler i gulv. Mdf-panel i
himling. Innredet med servantskap med heldekkende vask, veggskap, speil og lys
over speil. Dusjhjørne med innleggsbare dører og badekar.
Wc: Vinyl på gulv, tapet på vegger og mdf-panel i himling. Innredet med wc og
servant.
Soverom 1: Laminat på gulv, malt tapet på vegger og malt papir på plater i himling.
Stort soverom med mye skapplass i dype innebygde skap.
Soverom 2: Laminat på gulv, malt tapet på vegger og malt papir på plater i himling.
Innredet med skap.
Soverom 3: Laminat på gulv, malt tapet på vegger og malt panel i himling.
Gang: Laminat på gulv ble lagt i 2018. Malt tapet med malt brystningspanel på
vegger og malt panel i himling. Innredet med skap.
Trapperom: Trapp på gulv, malt panel på vegger og malte plater i himling.
Vindfang: Flis på gulv, malt panel på vegger og malt panel i himling. Sikringsskap er
plassert her.

Underetasje:
Stue: Vinyl på gulv, malt panel og malt mur på vegger og takess i himling.

Hvitevarer eller brunevarer medfølger ikke i handelen med mindre det tydelig
fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens tilbehørsliste.

Bad: Vinyl på gulv, våtromsbelegg på vegger og malte plater i himling. Servant, wc
dusjgarnityr på vegg og reflektorovn for oppvarming.

BELIGGENHET

Vaskerom: Betonggulv, betong og panel på vegger og plater i himling. Opplegg for
vaskemaskin og skylle kar i plast, to kummer. Varmtvannstank på 200 liter er plassert
her.
Soverom 1: Laminat på gulv, malt tapet på vegger og takess i himling.
Soverom 2: Laminat på gulv, malt tapet på vegger og takess i himling.
Trapperom: Laminat på gulv, malt panel på vegger og takess i himling.
Bod 1: Vinyl på gulv, synlig bindingsverk og panelplater på vegger og takess i
himling.
Bod 2: Sponplater på gulv, sponplater på vegger og panel i himling.
Gang: Laminat på gulv, malt tapet på vegger og takess i himling. Sotluke er plassert
her. Gulv og takplater skiftet i 2014 i forbindelse med en vannskade fra kjøkkenet
som ble utbedret (forsikringssak). Stor skyvedørsgarderobe gir rikelig lagringsplass.
Gang: Sponplater på gulv, panel og sponplater på vegger og panel i himling.
Sikringsskap er plassert her.

Boligen har en sentral beliggenhet i Brunsvika, med gangavstand til skole,
barnehage, butikk, idrettsplass og flotte tur- og friområder. Boligen sogner til
Dalabrekka barneskole, som er kjent for sine spreke farger og spennende
uteområder i "Hauan", og har splitter nye Karihola barnehage som nærmeste
barnehage. Området er tilknyttet Atlanten Ungdomsskole som ble ferdigstilt i 2005,
og som har utmerket seg med sin moderne utførelse. Videre har man kort avstand til
både Atlanten- og Kristiansund videregående skole.
Ved å bo i Brunsvika får man en fin kombinasjon av en sentral beliggenhet og et mer
rolig bomiljø. Her har man gang/sykkelavstand til sentrum, samt muligheten til å
hoppe på Kariholabussen på et av dens mange holdeplasser.
Er man glad i naturen har man også umiddelbar nærhet til en rekke flotte
turområder i blant annet skog, mark og de velkjente bergene ut mot havet. Flere
idrettsbaner i området, hvor man blant annet har KFK-banen som de senere år er
vesentlig oppgradert med kunstgressbane og innendørshall. Her har man også
muligheten til å se Kristiansund Ballklubb ta imot landets største fotballklubber i
Norges øverste divisjon; Eliteserien. En har videre nærhet til Braatthallen med sine
mange arrangementer innen sport og kulturliv. I Brunsvika har man også en sentralt
beliggende nærbutikk som har post i butikk.

ADKOMST
Det har vært hybelkjøkken i underetasjen som ble fjernet grunnet annen utnyttelse
av arealet. Det er kjøpt inn innredning til å sette inn hybelkjøkken igjen, men dette er
ikke montert. Materialet vil følge i handelen slik at man kan montere det. Det er uttak
i vegg for å etablere kjøkken.

Se kart. Ved fellesvisning vil det blir skiltet fra Eiendomsmegler 1.

El:
Sikringsskap med automatsikringer med jordfeilbryter på v.f. Hovedsikring 50 amp.
Overspenningsvern. Skjult ledningsnett i hovedsak.
VVS:
Vannledninger i kobber. Avløpsrør i støpejern, plast og kobber. Bunnledninger fra
byggeår.
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INFORMASJON OM EIENDOMMEN
BYGGEMÅTE

NYTTIG INFORMASJON VED KJØP AV BRUKT BOLIG

BRUKSTILLATELSE / FERDIGATTEST

Enebolig over to plan, underetasje og første etasje. Støpt grunnmur,
bindingsverkskonstruksjon kledd med stående kledning over grunnmur.
Saltakskonstruksjon tekket med asfaltbelegg. Bygningen er antatt fundamentert på
fjell og fyllmasser. Gulvstøp ifra byggeår, antatt uten fuktsperre og isolasjon. Tilfarer
gulv over gulvstøp på alle gulv med unntak av vaskerom, det er ukjent om det ligger
fuktsperre mellom betong tilfarere. Grunnmur i støpt betong. Drenering antatt fra
byggeår.

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.

Det foreligger byggegodkjente tegninger for eiendommen fra 08.03.1967.
Det foreligger imidlertid verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i følge
Kristiansund kommune.

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.

I de tilfeller hvor midlertidig brukstillatelse ikke er innhentet for saker omsøkt før
01.01.1998 vil byggesaken ikke være korrekt avsluttet.

Saltakskonstruksjon. Antatt plassbygde W- takstoler. Isolert undergurt. Antatt
kaldloftskonstruksjon da det er asfaltbelegg på tak, som antas å være fra byggeår.
Takrenne og taknedløp av aluminium. Malt beslag under vinduer. Vindskibeslag.
Halv-steins teglsteinspipe.
Sotluke på gang, tidligere kjøkken.

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.

Trebjelkelag som etasjeskillere, antatt isolert.

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.

Balkonggulv av betong, fra byggeår. Tett rekkverk med liggende kledning.
Kjellertrapp med malte trinn og vanger. Støpt dekke på balkong med pilarer i front,
fra byggeår. Rekkverk festet med braketter. Betongtrapp.

Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige
opplysninger, og dette har innvirket på avtalen.

Garasje
Garasje med støpt gulv og grunnmur. Bindingsverk i yttervegger kledd med stående
kledning.Saltakskonstruksjon tekket med stålplater og lysinnslippende palte av palst.
Leddporter av tre, med portåpner. Innlagt strøm. Garasjen er å regne som et
oppussingsobjekt. Manglende vedlikehold. Råte i kledning. Porter trenger
vedlikehold, reparasjon justering.

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.

Dette i følge takstmann.

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.

Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du
oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Kristiansund kommune kan vurdere ulovlighetsoppfølging for å få brakt disse
byggetiltakene i samsvar med lovens krav. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle
konsekvenser knyttet til manglende midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
Det foreligger midlertidig brukstillatelse for garasjen fra 1993. Følgende ble
anmerket for at ferdigattest skulle kunne utstedes:
- Taknedløp påsettes.
Ferdigattest er ikke omsøkt.
Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak som er omsøkt før 01.01.1998, jfr. plan- og
bygningslovens §21-10, 5.ledd. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og
omsettes slik de opprinnelig ble godkjent, selv om det ikke foreligger ferdigattest.
Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til manglende
ferdigattest.

OPPVARMING
Elektrisk oppvarming og vedfyring.

INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR
Ta kontakt med NEAS for tilbud.
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ADGANG TIL UTLEIE
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Tidligere eier har leid ut en del av underetasjen tidligere. Det er imidlertid ikke
godkjent utleiedel hos kommunen, og boligen har ikke en selvstendig utleiedel. Det
har vært hybelkjøkken i underetasjen som ble fjernet grunnet annen utnyttelse av
arealet. Det er kjøpt inn innredning til å sette inn hybelkjøkken igjen, men dette er
ikke montert. Materialet vil følge i handelen slik at man kan montere det.

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

REGULERING
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig, jf. reguleringsplan R-88 Brunsvika,
reguleringsendring felt I og II, datert 23.03.1966. Området er også omfattet av
arealdelen av kommuneplan 2009-2020. Kopi av situasjonskart, målebrev,
reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi
oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

VEI, VANN OG AVLØP
Offentlig via private stikkanlegg.

SKATTEMESSIG FORMUESVERDI
Kr 717 498.
Formuesverdien er innhentet fra Skatteetaten/Altinn og gjelder for inntektsåret 2016.
Verdien gjelder som primærbolig.
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ANDRE OPPLYSNINGER
VISNING

BUDGIVNING

EIER

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.

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.

Elisabeth Tømmervåg

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.

OVERTAKELSE
Etter nærmere avtale med selger.
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HEFTELSER
Heftelser i eiendomsrett:
1967/302188-2/61 24.07.1967 ERKLÆRING/AVTALE
Kommunale kontraktsbestemmelser ved tomtesalg og gaterepartisjonsplikt.
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.
Selger bærer risikoen for at kjøper kan få tinglyst skjøte uten andre heftelser enn de
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

BOLIGSALGSRAPPORT/TAKST

BOLIGSELGERFORSIKRING

Selger opplyser bl. a. om følgende i sin egenerklæring:
- Det har vært kaffedyr ved dør i kjeller grunnet mye ugress. Ugress er nå fjernet.
- 20-årskontroll av det elektriske anlegget ble utført av NEAS i 2013. Alle feil er
utbedret.
- Det var vannskade på kjøkken som ble utbedret i 2014 av Recover AS. Det var
forsikringssak.
- Bad og kjøkken ble oppusset i 2012 av tidligere eier. Arbeid på det elektriske på bad
ble utført av Kristiansund eletro. Videre ble en del vinduer skiftet i 2012 (alle i 1. etasje
unntatt stuevinduene)og vedovn skiftet i 2013 av tidligere eier.

Taksten er avholdt den 27.06.2018 av takstmann Obron Nordvest AS.

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/
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.

Videre opplyser selger om følgende:
- Ekstra murstein som ligger ved garasjen medfølger i handelen.
- Grunnmur er malt i senere tid, samt at det er skiftet bordkledning rundt vinduer og
på ene kortveggen av huset.
- Kjøkkenvifte virker ikke.
- Et vindu i kjeller er knust. Et vindu på et av soverommene i 1.etasje er feilmontert
slik at det er vanskelig å åpne.
- Ringeklokke virker ikke.
- Stang i dusj nede har falt ned ved et uhell. Lampe over speil på badet virker ikke.
Vært inne elektriker, men de fant ikke ut hvorfor. Lampen må derfor trolig byttes.
- Veggmonterte hvite IKEA-skap i stue vil ikke medfølge i handelen.
Byggegodkjente tegninger:
Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og
dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a. at det er avdelt et soverom fra
stuen i 1. etasje. Planløsningen i underetasjen er betydelig endret fra opprinnelig
byggegodkjente tegninger. Det er etablert soverom, kjellerstue og tidligere ikke
utgravd areal er tatt i bruk. Det gjøres oppmerksom på at endring fra S-rom til P-rom
er søknadspliktig tiltak. Nevnte tiltak er ikke omsøkt. Kjøper overtar ansvar, risiko og
konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr. oppdragsansvarlig.
Meglers vederlag ved salgsgaranti:
Provisjon med 0.78 % av kjøpesum. I tillegg betales markedsføringspakke kr 16.300,tilretteleggingsgebyr kr 10.900,- oppgjørsgebyr kr 4.000,- salgsgarantihonorar kr
2.500,- samt visninger med kr 1.250,- pr visning.
Alle priser inkluderer 25 % mva.
Dersom eiendommen ikke blir solgt er følgende avtalt:
Oppdragsgiver har salgsgaranti og dekker da kun fotograf og takstrapport.

Takstmanns konklusjon:
Eiendom beliggende i et veletablert og attraktivt område på Kirkelandet. Gode lys og
solforhold. Kort vei til barnehage, skoler, butikk. Gangavstand til Kristiansund
sentrum.
Enebolig med to plan, underetg og 1 etg. V.f, gang, wc, bad 3 soverom, stue og
kjøkken i 1 etg. I underetasjen er det pr i dag trapperom, 2 soverom, stue,
mellomgang hvor opplegg for vann ligger i vegg, bad, vaskerom og 3 boder. Bygget
har støpt gulv mot grunn, tilfarergulv, støpt grunnmur, trekonstruksjon i yttervegger
med stående kledning over grunnmur og saltak tekket med asfaltbelegg. Bygninger
trenger utvendig vedlikehold. Innvendig er det nyere bad og kjøkken i 1 etg. En del
overflate slitasje på stue og gang etter hund. Underetasje har blitt oppgradert på
mellomgang, trapperom og boder etter vannlekkasje. Men er ellers å egne som rom
med oppgraderingsbehov. Det antas at rom i underetasjen ikke er godkjent som
oppholdsrom og ikke byggemeldt. Dette pga opplysning fra eier og tegninger
mottatt fra kommunen.
Arealoppmåling er foretatt av takstmann.

BOLIGKJØPERFORSIKRING
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.

Ved salg betaler oppdragsgiver direkte utlegg.
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ANDRE OPPLYSNINGER
AVTALEBETINGELSER

FINANSIERING

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

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

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.
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.

VEDLEGG
- Selgers egenerklæring datert 28.06.2018
- Tilstandsrapport datert 05.07.2018
- Tinglyste erklæringer datert 24.07.1967
- Midlertidig bruktillatelse
- Byggegodkjente tegninger
- Målebrev
- Situasjonskart
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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
(Kontaktinformasjon finner du bakerst i salgsoppgaven)
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Adresse:

Kokkolaveien 20, 6515 KRISTIANSUND N

Telefon: 905 99 640

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 5: Bnr 139
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Kokkolaveien 20, 6515 KRISTIANSUND N

Obron Nordvest AS
Tempeveien 23, 7037 TRONDHEIM
Telefon: 905 99 640

Forutsetninger

TILSTANDSRAPPORT BOLIG

TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER
D

Bygningsteknisk gjennomgang med
- arealmåling

T

Kokkolaveien 20, 6515 KRISTIANSUND N
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KLAGEORDNING
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SERTIFISERT TAKSTMANN
Stig Heggvoll
Telefon: 905 99 640
E-post: stig.heggvoll@obron.no
Rolle: Uavhengig takstmann
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Gnr 5: Bnr 139
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Selveier enebolig, 5/139
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AUTORISERT FORETAK
Obron Nordvest AS
Tempeveien 23, 7037 TRONDHEIM
Telefon: 905 99 640
Organisasjonsnr: 998 667 917

Dato befaring: 27.06.2018
Utskriftsdato: 05.07.2018
Oppdrag nr: 341

6d87ba

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NTF, Norges TakseringsForbund
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Befaringsdato: 27.06.2018

Side: 2 av 17

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 5: Bnr 139
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Kokkolaveien 20, 6515 KRISTIANSUND N

LEVETIDSBETRAKTNINGER
D
R

B

Obron Nordvest AS
Tempeveien 23, 7037 TRONDHEIM
Telefon: 905 99 640

I

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

L

L

TILLEGGSUNDERSØKELSER
P
T
E
D

E

R

F

T

K

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.

H

En bygning har pga av sin alder, generelt mer eller mindre innvendige og utvendige slitasje som følge av bruk og elde. Byggets
komponenter har sin levealder, som igjen påvirkes av bruk og vedlikehold. Levealder varierer fra komponent til komponent.

Arealberegning
A
P ROM
M

NS
S ROM F

T

Enebolig med to plan, underetg og 1 etg. V.f, gang, wc, bad 3 soverom, stue og kjøkken i 1 etg. I underetasjen er det pr i dag
trapperom, 2 soverom, stue, mellomgang hvor opplegg for vann ligger i vegg, bad, vaskerom og 3 boder. Bygget har støpt gulv
mot grunn, tilfarergulv, støpt grunnmur, trekonstruksjon i yttervegger med stående kledning over grunnmur og saltak tekket med
asfaltbelegg. Bygninger trenger utvendig vedlikehold. Innvendig er det nyere bad og kjøkken i 1 etg. En del overflate slitasje på
stue og gang etter hund.
Underetasje har blitt oppgradert på mellomgang, trapperom og boder etter vannlekkasje.
Men er ellers å egne som rom med oppgraderingsbehov.
Det antas at rom i underetasjen ikke er godkjent som oppholdsrom og ikke byggemeldt. Dette pga opplysning fra eier og
tegninger mottatt fra kommunen. Det vil være mulig å få godkjent arealer i kjeller ved innsending av søknad.

E

D

F

Eiendom beliggende i et veletablert og attraktivt område på Kirkelandet. Gode lys og solforhold. Kort vei til barnehage, skoler,
butikk. Gangavstand til Kristiansund sentrum.

ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
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Konklusjon tilstand

NS

E T

Obron Nordvest AS
Tempeveien 23, 7037 TRONDHEIM
Telefon: 905 99 640

Takstmannens rolle

SINTEF B

N

Gnr 5: Bnr 139
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Kokkolaveien 20, 6515 KRISTIANSUND N

V

S

P

T

A
P ROM

E

R

R

S ROM P

TRONDHEIM, 05.07.2018
H

Stig Heggvoll
Uavhengig sertifisert takstmann
Telefon: 905 99 640

Egne forutsetninger
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler, som han ikke kunne ha oppdaget, etter å
undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og
retningslinjer. Hjemmel er kontrollert utfra "Eiendomsverdi.no".
Det elektriske anlegget og røropplegget er ikke vurdert. Konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå. Der det i
rapporten er foretatt antakelser er dette fordi angjeldende forhold ikke har latt seg bringe på det rene. Besiktigelsen blir utført på
lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, dusjkabinett, hvitevarer, lagrede
gjenstander og lignende flyttet på med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
Det er i sammenfattet takst beskrivelse og under de ulike bygningsdeler gjort rede for de oppgraderinger som er gjort og
eventuelle svakheter som er registrert.
Det er forutsatt i denne rapport at eiendommen er godkjent til dagens bruk, samt at eventuelle pålegg fra offentlige myndigheter
er oppfylt.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NTF, Norges TakseringsForbund

Befaringsdato: 27.06.2018
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Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NTF, Norges TakseringsForbund
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 5: Bnr 139
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Kokkolaveien 20, 6515 KRISTIANSUND N

Obron Nordvest AS
Tempeveien 23, 7037 TRONDHEIM
Telefon: 905 99 640

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og
utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger.

Rapportdata

Det er ikke funnet vesentlige avvik i forhold til egenerklæringsskjema og dokumentasjon.
Kjøper må lese egenerklæringen for å gjøre seg kjent med informasjonen som er gitt i den.

Kunde:

Elisabeth Tømmervåg

Takstmann:

Stig Heggvoll

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 27.06.2018.
- Stig Heggvoll. Uavhengig sertifisert takstmann. Tlf. 905 99 640
- Elisabeth Tømmervåg. Eier. Tlf. 98819889

Bygninger på eiendommen
Enebolig

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse:

Selveier enebolig, 5/139

Hjemmelsovergang:

2018 Type: Tvangssalg Beløp: Kr. 1 475 000 Dette er opplyst i Eiendomsverdi.no

Beliggenhet:

Sentralt beliggende i Brunsvika, med gangavstand til skole, barnehage, butikk, idrettsplass og flotte turog
friområder. Også gangavstand til sentrum på en liten halvtime.

Bebyggelsen:

Enebolig fra 1968. Støpt grunnmur. Trekonstruksjoner over grunnmur. Saltakkontstruksjon tekket med
asfaltbelegg.

Standard:

Gulvbelegg, laminatgulv og fliser på gulv.
Tapet, malt tapet, malt panel, malte plater og malt tegl mur. Agua panel over kjøkkenbenk.
Malte palter, takess, malt og ubehandlet panel i himlinger.

Om tomten:

Forholdsvis flat tomt, men noe skrånende slik at nivået på baksiden er noe lavere.
Opparbeidet med støttemurer, heller, grus, plen og trær.

Regulering:

Ukjent regulering, antatt regulert til boligformål. Men ingen dokumentasjon fra kommune om dette var
med i meglerpakken.

Adkomstvei:

Antatt offentlig adkomstvei.

Tilknytning vann:

Offentlig tilknyttet.

Tilknytning avløp:

Offentlig tilknyttet.

Andre forhold:

Eiendommen er vurdert i den stand den var på befaringstidspunktet.
Undertegnede kjenner ikke til om det er foretatt radonmåling.
Forhold rundt eventuelle servitutter som gjelder eiendommen er ikke undersøkt av undertegnede.

Enebolig
Byggeår: 1968 Kilde: Eiendomsverdi.no
Anvendelse: Beboelse

Arealer
Etasje

Matrikkeldata
Kommune: 1505 KRISTIANSUND Gnr: 5 Bnr: 139

Eiet/festet:

Eiet

Areal:

621,1 m² Arealkilde: Målebrev.

Hjemmelshaver:

Elisabeth Tømmervåg 1/1.

Adresse:

Kokkolaveien 20
6515 KRISTIANSUND N

BTA m²

Bruksareal BRA m²
Totalt

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

Underetasje

105

95

69

1. etasje

105

100

100

Sum bygning:

210

195

169

Kommentar

26 Bad, gang, stue, trapperom,
vaskerom, 2 soverom, bod/gang,2
boder
Bad, gang, kjøkken, stue, trapperom,
vindfang, 3 soverom, wc
26

Romfordeling

Dokument/kilde

Dato

Egenerklæring

02.07.2018

Kommentar

Eiendomsverdi.no

02.07.2018

Hjemmels informasjon.

Innhentet

Brukstillat./ferdigatt.

02.07.2018

Kommunal informasjon. 02/12-1992. Antatt på
garasje. Det antas at det ikke er brukstillatleser
på bolig, da det ikke ble utstedet slikt ved
byggetiden.

Innhentet

Målebrev

02.07.2018

Kommunal informasjon. 29/3-1969

Innhentet

2

Situasjonskart

02.07.2018

Kommunal informasjon.

Innhentet

1

Tegninger

02.07.2018

Kommunal informasjon. 22/2-1967

Innhentet

5

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NTF, Norges TakseringsForbund

Bruttoareal

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kilder/vedlegg

38

Obron Nordvest AS
Tempeveien 23, 7037 TRONDHEIM
Telefon: 905 99 640

Kommentar egenerklæring

Befarings- og eiendomsopplysninger

Matrikkel:

Gnr 5: Bnr 139
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Kokkolaveien 20, 6515 KRISTIANSUND N

Befaringsdato: 27.06.2018

Status

Sider

Innhentet

4

Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

Underetasje

Bad, gang, stue, trapperom, vaskerom, 2 soverom

Bod 1, bod 2, bod/gang

1. etasje

Bad, gang, kjøkken, stue, trapperom, vindfang, 3
soverom, wc

Vedlagt

1

Side: 5 av 17

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NTF, Norges TakseringsForbund
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 5: Bnr 139
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Kokkolaveien 20, 6515 KRISTIANSUND N

Obron Nordvest AS
Tempeveien 23, 7037 TRONDHEIM
Telefon: 905 99 640

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Garasje uisolert

Gnr 5: Bnr 139
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Kokkolaveien 20, 6515 KRISTIANSUND N

Obron Nordvest AS
Tempeveien 23, 7037 TRONDHEIM
Telefon: 905 99 640

Enebolig

Garasje uisolert

Bygning generelt - Enebolig
Byggeår: 1992 Kilde: Eiendomsverdi.no

Bygning, generelt

Anvendelse: Parkering, lager.

Beskrivelse:

Enebolig over to plan, underetasje og første etasje. Støpt grunnmur, bindingsverkskonstruksjon
kledd med stående kledning over grunnmur. Saltakskonstruksjon tekket med asfaltbelegg.

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

Grunn og fundamenter, generelt
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Arealer

Gulv på grunn
Bruttoareal

Etasje

Beskrivelse:

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

33

31

Sum bygning:

33

31

Sekundær S-ROM

Kommentar

31 Garasjerom
0

Utskifting/vedlikehold:

31

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

1. etasje

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Garasjerom

Vegger mot grunn

Utendørs

Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Terrengforhold - Utendørs

Drenering - Enebolig

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

Bearbeidet terreng, generelt

Tilstandsvurdering:

Asfaltert, hellebelagt og gruset gårdsplass. Plen, trær/beplantning i hagen, hellebelagt gangsti.
Støtte murer. Platting bak garasje med tregulv, antatt impregnert. Synlig fjell under terrasse.
Gjerde mot naboer og vei.
Ikke rekkverk/gjerde på støttemurer over 0,5m.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NTF, Norges TakseringsForbund

Befaringsdato: 27.06.2018

Gulvstøp ifra byggeår, antatt uten fuktsperre og isolasjon.
Tilfarer gulv over gulvstøp på alle gulv med unntak av vaskerom, det er ukjent om det ligger
fuktsperre mellom betong tilfarere.
Normal tid før reparasjon av plasstøpt betonggulv på lastbærende isolasjon er 40 - 80 år.
Normal tid før utskifting av tilfarergulv på betong er 30 - 50 år.
Indikert høyt fuktinnhold i gulvstøp. Dette er normalt på gulv fra denne tiden da det ikke er
fuktsperre mellom støp og grunn.

Grunnmur - Enebolig

Sekundærareal (S-ROM)

Konstruksjoner

Beskrivelse:

Bygning antatt fundamentert på fjell og fyllmasser.
Det er ikke registrert sprekker i grunnmur som indikerer at setninger i grunn av betydning
har funnet sted.

Side: 7 av 17

Støpt betong.
Normal tid før utbedring av betongvegg eller murt vegg av blokker er 20 - 60 år.
Det er ikke registrert sprekker i grunnmur som indikerer at setninger i grunn av betydning
har funnet sted.

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

Drenering
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra byggeår.
Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.
Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.
Indikert fukt i grunnmur på vaskerom. Fukt innehold øker etter hvert som en passerer
jordbandet.
Saltutslag.
Påforet trevegg innenfor grunnmur på alle rom med unntak av vaskerom.
Det ble påvist noe høyere fuktinnhold på sponplatevegg på bod., da nede ved gulv.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NTF, Norges TakseringsForbund

Befaringsdato: 27.06.2018

Side: 8 av 17
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Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Enebolig

Takkonstruksjon - Enebolig

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

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

Yttervegger
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takkonstruksjoner
Beskrivelse:

Støpt grunnmur
Bindingsverkkonstruksjon. Antatt isolert med 10 cm.
Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.
Alder.
Liten isolasjonsevne og vindtetthet ihht dagens krav på nye bygg.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utvendige overflater
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Malt grunnmur, 2013.
Malt stående kledning på vegger over grunnmur.
Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6 - 12 år.
Normal tid før dekkbeising av trekledning eller laft, dekkbeiset er 4 - 8 år.
Normal tid før maling av puss, malt er 4 - 18 år.
Normal tid før maling av trevindu, malt er 2 - 6 år.
Normal tid før maling av tredør, malt er 2 - 6 år.
Manglene vedlikehold på stående kledning.
Alder, fra byggeår.

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

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

Vinduer
Beskrivelse:

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Pvc vinduer på de fleste rom i 1 etg med to lags isolerglass. Åpning og fastkarmsvinduer. Ny
2013.
Fastkarms vindu på stue med tre karm med 2 lags isolerglass fra 1992.
Vinduer i underetasje fra byggeår, med koblet glass.
Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
Punktert vindu på stue. Manglende Vedlikehold.
Alder.
Knust glass i et kjellervindu.

Ytterdører og porter
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Balkongdør med 2 lags isolerglass. Fra 2008. Med brems.
Ytterdør med glass, fra. 2006.
Ytterdør kjeller fra 2011, enkel utførelse med glass.
Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Balkongdør. Slitasje på listverk, dørblad og karm. Dør tar i karm, vanskelig og lukke.
Ytterdør er utett. Ser ut over dørblad. Løs dørvrider.

Innvendige dører
Beskrivelse:

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Hvite formpressede dør med speil.
Lakkert trefyllingsdør med glass.
Lakkerte trfylingsdører.
Dørblad til v.f er tatt av.
Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.
Foring og listverk ikke fagmessig utført på soverom.
Slitasje på fôringer og listverk.
Noen dører tar i karm.
Skade overflate på glassdør.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NTF, Norges TakseringsForbund

Befaringsdato: 27.06.2018

Saltakskonstruksjon. Antatt plassbygde W- takstoler.
Isolert undergurt.
Inspisert via liten luke i himling. Ikke mulig for takstmann å inspisere loft da åpningen er for liten.
Bilder viser ventil i gavl, antatt kaldloft konstruksjon da det er asfaltbelegg på tak.
Ingen lufting for tak på raft. En liten ventil på hver gavl er ikke nok for å luft konstruksjonen.
Det anbefales å etablere større ventiler på gavler. Og evt ekstra lufting via lyre på tak.Isolert
undergurt mot 1 etg, men lite isolasjon.
Alder.
Noe svarte områder i tro kan tyde på fukt.

Taktekking - Enebolig

Vinduer og dører - Enebolig
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Asfaltbelegg, antatt fra byggeår.
Normal tid før reparasjon av asfalttakbelegg er 5 - 15 år.
Normal tid før omlegging av asfalttakbelegg er 15 - 35 år.
Alder.

Renner, nedløp og beslag - Enebolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Utvendige beslag
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takrenne og taknedløp av aluminium.
Malt beslag under vinduer.
Vindskibeslag.
Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er 25 - 35 år.
Normal tid før utskifting av luftelyrer, ventilasjonshetter er 20 - 40 år.
Normal tid før utskifting av beslag til vindskier, vannbord og sålbenk er 20 - 30 år.
Ingen takstige.
Alder.

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

Overflater på terrasse, balkong og utvendige trapper og ramper
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Balkonggulv av betong. Fra byggeår.
Tett rekkverk med liggende kledning.
Normal tid før maling av balkonger i tre, malt er 5 - 9 år.
Alder. Manglende vedlikehold.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NTF, Norges TakseringsForbund

Befaringsdato: 27.06.2018
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Trapper og ramper
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Støpt dekke på balkong med pilarer i front. Fra byggeår
Rekkverk festet med braketter.
Ikke rom under balkong.
Betongtrapp.
Normal tid før reparasjon av balkonger i betong er 15 - 25 år.
Alder.
Synlig armering på underside.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Piper, plassbygde ildsteder m.v.
Halv-steins teglsteinspipe.
Sotluke på gang, tidligere kjøkken.
Ikke over 30 cm fra sotluke til nærmeste brennbare materiale.
Trevegg er lagt inn til tegl pipe.

Eldre gulvbelegg.
Sluk i senket dusjsone.
Gulv er foret opp høyt over egentlig gulv. Antatt for å ha plass til avløpsrør.
Normal tid før utskifting av linoleum er 15 - 25 år.
Normal tid før utskifting av vinyl er 15 - 25 år.
Alder, utidsmessig.
Løst belegg.
Ingen unormal fukt indikert.
Vinylbelegg. Malte plater.
Normal tid før maling av plater, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før utskifting av våtrom, vinylbelegg er 10 - 30 år.
Alder og utidsmessighet.
Tatt hull i vegg i dusjsone nede ved gulv.
Ingen fukt indikert på befaringsdagen.

Overflater på innvendig himling - Underetasje / Bad
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Malte plater.
Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.
Synlig spikring.
Alder og utidsmessig.

Innredning og garnityr for våtrom - Underetasje / Bad
Beskrivelse:

Monteringsferdige ildsteder
Beskrivelse:

Utskifting/vedlikehold:

Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:

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

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Beskrivelse:

Overflater på innvendige vegger - Underetasje / Bad

Piper og ildsteder - Enebolig

Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Asgard peisovn fra ca 2012. Rentbrennende.
Eldre Jøtul vedovn i kjeller.

Dusjgarnityr, blandebatteri. Enkel vask med to greps blandebatteri. Gulvmontert wc. Reflektor
ovn på vegg.
Alder.
Vanskelig å bruke varmtvanns vrider på blandebatteri på vask.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Luftbehandling, generelt - Underetasje / Bad

Etasjeskillere - Enebolig

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Beskrivelse:

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

Frittbærende dekker
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Obron Nordvest AS
Tempeveien 23, 7037 TRONDHEIM
Telefon: 905 99 640

Overflater på innvendige gulv - Underetasje / Bad
Kjeller trapp med malte trinn og vanger.
Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år.
Stusstrinn er fjernet, spor i vanger. Da stusstrinnene er fjernet er det blitt åpning imellom
trinn. Åpning mellom trinn er over 10cm.
Ikke håndlist på vegg,

Balkonger, terrasser ol.
Beskrivelse:

Gnr 5: Bnr 139
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Kokkolaveien 20, 6515 KRISTIANSUND N

Trebjelkelag, antatt isolert.
Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er 40 - 80 år.
Det er ikke foretatt nivellering av etasjeskillere.
Noe knirk registrert.
Alder.

Overflater på innvendige gulv - 1. etasje / Bad
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fliser. Varmekabler i gulv. Antatt fra 2012 iflg eier.
Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser direkte på membran er 10 - 30 år.
Flislegging antas ikke å være utført av fagperson.
Flisefuger ligger ikke jevnt. Store og ujevne silikonfuger. Noe misfarging av silikonfuge.
Slukmansjett mellom ligger under klemring i sluk.
Ingen unormal fukt indikert på befaringsdagen.

Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Bad

Bad - Enebolig
Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på
innredninger og utstyr.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NTF, Norges TakseringsForbund

Naturlig lufting via ventil på vegg.
Tilluft via hull i dørblad.
Naturlig ventilasjon fungerer, men det anbefales montering av fukt/bryterstyrt mekanisk
vifte.

Befaringsdato: 27.06.2018

Side: 11 av 17

Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fliser. Antatt fra 2012 iflg eier.
Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år.
Bad antas å ikke være ordnet av profesjonell flislegger.
Ikke fagmessig utførelse av flislegging, små fliser mot gulv og hjørner, ikke inndelt for å få
størst mulig flis.
ikke indikert fukt i vegg på befaringsdagen med fuktindikator.
Ujevne og store silkonfuger. Misfarging av fuger. Mørkere silikon fuge enn betongfuger.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NTF, Norges TakseringsForbund

Befaringsdato: 27.06.2018

Side: 12 av 17
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Overflater på innvendig himling - 1. etasje / Bad

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Underetasje / Vaskerom

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Beskrivelse:

Mdf panel.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Bad
Beskrivelse:

Badekar, ettgreps blandebatteri og dusj.
Dusjhjørne med innleggsbare dører. Termostat blandebatteri, dusj.
Servantskap med heldekkende vask. Veggskap, speil, lys over speil.

Obron Nordvest AS
Tempeveien 23, 7037 TRONDHEIM
Telefon: 905 99 640

Varmtvannstank 200 liter.
Skylle kar i plast, to kummer. Div kraner.
Vaskemaskin skylling går til skyllekar.
Alder.
Utstyr antatt fra byggeår.

Luftbehandling, generelt - Underetasje / Vaskerom
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Naturlig lufting via ventil i vegg.
Åpning av vindu.
Naturlig ventilasjon fungerer, men det anbefales montering av fukt/bryterstyrt mekanisk
vifte.

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

Overflater på innvendige gulv - 1. etasje / Kjøkken

Løst oppheng for dusj ved badekar. Uheldig med vindu i våtsone over badekar.
Dusjstang i dusj er ødelagt.
Lys over speil virker ikke.

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Bad
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Laminatgulv.

Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Kjøkken

Bryterstyrt vifte på vegg.
Ventil i vindu.
Åpning av vindu.
Ikke luftespalte i dør for tilluft.

Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tapet.
Aquabord over kjøkkenbenk.
Normal tid før utskifting av papirtapet, umalt er 5 - 9 år.
Noe overflate merker på tapet.

Vaskerom - Enebolig

Overflater på innvendig himling - 1. etasje / Kjøkken

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke
flyttet på innredninger og utstyr.

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater på innvendige gulv - Underetasje / Vaskerom
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Betongulv. Sluk
Gulv fra byggeår.
Ikke vannsikkert. Men er etter den tids byggeskikk.

Kjøkkeninnredning - 1. etasje / Kjøkken
Beskrivelse:

IKEA kjøkkeninnredning. Antatt ny i 2012.
Takhøye overskap og høyskap. Profilerte hvite fronter. Glass i noen dører.
Glass hyller i skap med glass.
Laminat benkeplater.
Integrert oppvaskmaskin, stekeovn, platetopp, kombiskap og mikrobølgeovn.
Fritthengende ventilator.
Nytt blandebatteri 2018.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ventilator virker ikke.
Litt svelling av bunnplate i vaskeskap etter liten vannlekkasje på blandebatteri.
Normal bruksslitasje.

Overflater på innvendige vegger - Underetasje / Vaskerom
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Mdf panel.

Fra byggeår. Betongvegger.
Ubh panel
Utidsmessig.
Er bygget etter den tids byggeskikk.
Ikke fuktsikre.

Overflater på innvendig himling - Underetasje / Vaskerom
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ubh huntonitt plater.
Div lapping.
Utidsmessig.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NTF, Norges TakseringsForbund
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Overflater på innvendige vegger - 1. etasje

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

Beskrivelse:

Overflater på innvendige gulv - Underetasje
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Laminat gulv, gulvbelegg, betonggulv og sponplategulv.
Normal tid før utskifting av linoleum er 15 - 25 år.
Normal tid før utskifting av vinyl er 15 - 25 år.
Tilfarergulv over betongulv.
Noe nytt laminatgulv 2018 og ca 2012.
Alder og slitasje på resterende gulv.

Utskifting/vedlikehold:

Overflater på innvendige vegger - Underetasje
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Obron Nordvest AS
Tempeveien 23, 7037 TRONDHEIM
Telefon: 905 99 640

Malt panel. Malte panelplater. Panelplater.
Malt tapet, mdf panelplater.
Malt betong.
Normal tid før maling av trepanel, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før maling av plater, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før maling av papirtapet, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før maling av mur/betong, malt er 12 - 20 år.
Normal tid før utskifting av våtrom, vinylbelegg er 10 - 30 år.
Normal tid før maling av trevindu, malt er 6 - 12 år.
Normal tid før oljing av tredører, oljet er 2 - 8 år.
Alder , luftbobler bak tapet, synlig plateskjøter gjennom tapet. Sår og slitasje på tapet.
Sprekk i tapet.
Brennbart materiale for nært halvsteins teglpipe og sot luke.
Noen nye plater.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tapet.
Malt tapet.
Malt tapet/ strie og brystningspanel.
Mdf panelplater.
Fliser.
Normal tid før maling av trepanel, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før utskifting av papirtapet, umalt er 5 - 9 år.
Normal tid før maling av papirtapet, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før maling av glassfibervev, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år.
Normal tid før maling av trevindu, malt er 6 - 12 år.
Normal tid før lakkering av tredører, lakkert er 6 - 12 år.
Manglende vedlikehol av noe panel og listverk.
Løs tapetskjøt. Oppsprekk av tapet. Luftbobler bak tapet, runde hjørner.
Panel ikke fagmessig utført På v.f.
Tapet trukket over el veggboks.
Tapet er skadet ved dør på soverom.

Overflater på innvendig himling - 1. etasje
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Malt panel.
Malte plater.
Mdf panel.
Normal tid før maling av trepanel, malt er 10 - 20 år.
Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.
Synlig skjøt på trukket papir på plate.

Overflater på innvendig himling - Underetasje

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Enebolig

Beskrivelse:

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

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takess.
Malt panel.
Ubh panel.
Ubh huntonitt plater.
Noen nye himlinger.
Og noe nymalt himling.
Normal tid før maling av trepanel, malt er 10 - 20 år.
Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.
Kvistgjennomslag på malt panel.
Div sår i eldre takess.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Varme, generelt

Overflater på innvendige gulv - 1. etasje
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Gulvbelegg.
Laminatgulv.
Fliser.
Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5 - 15 år.
Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år.
Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser direkte på membran er 10 - 30 år.
Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser på påstøp og underliggende
banemembran er 20 - 40 år.
Noe fukt sår og fukt trekte skjøter i Laminat gulv på soverom.
Laminatgulv er ikke lagt etter leggeanvisning på gang og soverom.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NTF, Norges TakseringsForbund

Vannledninger i kobber.
Avløpsrør i støpejern, plast og kobber.
Bunnledninger fra byggeår.
Alder.
Skjulte gamle rør.

Befaringsdato: 27.06.2018

Side: 15 av 17

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Elektrisk oppvarming med varmekabler og panelovner.
Vedfyring på stuer.
Manglende gnistplate under vedovn i kjeller.

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

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NTF, Norges TakseringsForbund

Befaringsdato: 27.06.2018

Side: 16 av 17
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 5: Bnr 139
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Kokkolaveien 20, 6515 KRISTIANSUND N

Obron Nordvest AS
Tempeveien 23, 7037 TRONDHEIM
Telefon: 905 99 640

Elkraft, generelt
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Sikringsskap med automatsikringer med jordfeilbryter på v.f.
Hovedsikring 50 amp. Overspenningsvern.
Skjult ledningsnett i hovedsak.
Deler av elektrisk anlegg er renovert i senere tid. I følge tidligere takst er det arbeider utført av
autorisert elektriker, og samsvarserklæring foreligger. Det også utført en periodisk kontroll, hvor
feil/mangler er blitt utbedret av autorisert elektriker, iflg tidligere takst.
Samsvarserklæringer er ikke fremvist takstmann

Garasje uisolert
Bygning generelt - Garasje uisolert
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Garasje med støpt gulv og grunnmur. Bindingsverk i yttervegger kledd med stående
kledning.Saltakskonstruksjon tekket med stålplater og lysinnslippende palte av palst.
Leddporter av tre, med portåpner.
Innlagt strøm.
Garasjen er å regne som et oppussingsobjekt. Manglende vedlikehold. Råte i kledning.
Porter trenger vedlikehold, reparasjon justering.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NTF, Norges TakseringsForbund
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Befaringsdato: 27.06.2018

Side: 17 av 17
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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
• Ubegrenset dekning gir sterkere
posisjon i forhandlinger
• Boligselgerforsikring er selgers forsikring,
boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt
• Ingen egenandel

• Samboeravtale/ektepakt
• Arv
• Håndverkertjenester og utleie
• Kjøp av kjøretøy og løsøre
• Naboforhold
• Tomtefeste, veiretter og andre
rettigheter over fast eiendom
• Plan- og bygningsrett

• 5 års varighet

• Skatterettslige spørsmål og vedtak
rundt oppussing, utleie og eiendomsskatt

• Følg saken din på Min side

• Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

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

Borettslagsbolig og aksjeleilighet
Selveierleilighet og rekkehus
Ene-/tomannsbolig,
fritidsbolig og tomt

Kr 6 900
Kr 9 900
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 i kostnadsgodtgjørelse for formidling av
forsikringen. Ingen egenandel for advokathjelp i boligkjøpssaker. Egenandel kr 3 000 i øvrige tvistesaker dekket av Boligkjøperforsikring Pluss.
Vi tar forbehold om prisendringer. Dersom premien ikke er innbetalt ved overtagelse, vil avtalen bli kansellert.
For komplette vilkår se www.help.no

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

Kokkolaveien 20, 6515 Kristiansund
Gnr. 5, bnr. 139 i Kristiansund kommune
Oppdragsnr: 17180304 / Silje Maria Bauge

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?
BRUNSVIKA - Romslig enebolig med dobbeltgarasje
+ parkering på egen tomt, hage og stor terrasse!

Silje Maria Bauge
Eiendomsmeglerfullmektig
Telefon
E-post

917 24 636
Silje.Bauge@em1.no

www.eiendomsmegler1.no

Silje Maria Bauge
Eiendomsmeglerfullmektig
Telefon
E-post

917 24 636
Silje.Bauge@em1.no

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

Oppdragsnr: 17180304

Salgsoppgaven er sist oppdatert 01.08.2018

