Flyen 40

“Salg av
eiendom handler
om kunnskap
og tillit”

Vidar Nøttveit
Eiendomsmegler
Min ambisjon er å levere markedets beste produkt,
både til private og næringsdrivende. Da gjelder det
å være proaktiv og ligge et steg foran alle andre.
Mitt spesialområde er prosjekt/næring og
tomteområder.

48 88 84 02
vn@kapa.no
Kapa Næring og Prosjekt
Marken 19
5832 Bergen

Flyen 40
5259 Hjellestad

Leilighetsbygg med 8 enheter - 6 stk.
2-roms og 2 stk. 1 roms - behov for
oppgradering

Velkommen

Til Flyen 40, en stor eiendom med boligbygg med 8
stk. separate leiligheter. Bygget går over to etasjer.
Bygget i 1972. Alle leiligheter har egen inngang. To
leiligheter har egen inngang via felles ytterdør nede.

To leilighetene har egen inngang via
felles ytterdør nede

De resterende seks leilighetene har
egen inngang

Plantegninger

Ditt nye nabolag

Bebyggelsen
Eiendommen er bebygget med ett boligbygg med 8 stk. leiligheter.
Bygget går over to etasjer. Alle leiligheter har egen inngang. To
leiligheter har egen inngang via felles ytterdør nede. Via fellesdør i
underetasjen er også varmtvannsberedere og to boder plassert,
samt El-skap med målere.
Beliggenhet
Eiendommen har en sentral og god beliggenhet, i et etablert
eneboligstrøk på Hjellestad. Omgivelsene rundt er rolige og
barnevennlige hvor det er kort avstand til både barnehage og skole.
Hjellestad skole og Hjellestad Fotballbane ligger kun et steinkast fra
eiendommen. Læringsverkstedet Krokusbakken barnehage ligger
kun et par minutter unna med bil. Nærmeste busstopp ligger i
enden av gaten, og bussen tar deg hele veien til Bergen sentrum.
Det er kort vei til Hjellestad kai, hvor det blant annet ligger en
søndagsåpen butikk. Er du glad i sjø og båtliv, er det kort avstand til
Hjellestad seilforening og Milde båtlag. Området byr på gode
muligheter for maritime opplevelser, samt flere steder med gode
fiske- og bademuligheter. Ønsker du å nyte vakker natur, må du ta
turen til Arboretet og Botanisk hage. Her er det flotte parkanlegg og
idylliske områder.
Fra eiendommen ligger Blomsterdalen senter en kort kjøretur unna.
Dette er et lite og sjarmerende lokalsenter med 10 butikker, hvor du
finner alt du trenger i hverdagen på ett sted. Dersom du ønsker deg
noe større, er Lagunen Storsenter kun en 10 minutters kjøretur
unna. Lagunen er Norges tredje største kjøpesenter, og her finner du
et bredt utvalg av ulike butikker som dekker alle behovene du skulle
ha. Lagunen tilbyr kino, treningssenter, gode spisesteder og en rekke
ulike butikker.
Fra Hjellestad er det kort avstand til store arbeidsplasser på Sandsli
og Kokstad, som Equinor, ABB, Aibel, BKK og Bergen Lufthavn
Flesland.
Adkomst

Fra Bergen sentrum, kjør mot Fana og Lagunen. Når du passerer
Lagunen følg veien mot Flesland. Ta så til venstre i rundkjøringen
før Kokstad mot Hjellestad. Følg Hjellestadveien og ta inn i
Mildeveien. Følg Mildeveien til du får Flyen til høyre.
Det vil bli skiltet med Kaland & Partners visningsskilt på
fellesvisninger.

Nabolagsprofil: Flyen 40
Skoler

9 min
5.2 km

Rådalslien skole (8-10 kl.)
420 elever

14 min
8.9 km

Flyen
Linje 53, 99

6 min
0.5 km

Rå skole (8-10 kl.)
382 elever, 14 klasser

16 min
10.3 km

Birkelandsskiftet
Linje 1

9 min
4.9 km

Sandsli videregående skole
650 elever, 32 klasser

10 min
6 km

Stend vidaregåande skule
330 elever, 11 klasser

16 min
7.4 km

Bergen Flesland

13 min

Bergen
Linje 41, 43, 45

26 min
19.7 km

Barnehager
«Barnevennlig.
mennesker»
Sitat fra en lokalkjent

Hyggelige

Krokusbakken barnehage (0-6 år)
81 barn, 5 avdelinger
Bedehusbarnehagen (1-6 år)
36 barn, 2 avdelinger
Blomsterdalen barnehage (2-6 år)
54 barn, 3 avdelinger

23 min
1.8 km

Veldig trygt 89/100

Naboskapet
Godt vennskap 75/100

Aldersfordeling

12.1 %
14.9 %
16.4 %

Ytrebygda skole (8-10 kl.)
447 elever, 17 klasser

Opplevd trygghet

42.5 %
37.6 %
38.9 %

Offentlig transport

Veldig bra 89/100

20 min
1.6 km

16.9 %
26.2 %
21.6 %

Hjellestad skole (1-7 kl.)
336 elever, 9 klasser

10.1 %
6.4 %
7.1 %

Familier med barn
Etablerere
Husdyreiere

Kvalitet på skolene

18.6 %
14.8 %
15.4 %

Spesielt anbefalt for

Barn

Ungdom

Unge voksne

Voksne

Eldre

(0-12 år)

(13-18 år)

(19-34 år)

(35-64 år)

(over 65 år)

Område

Personer

Husholdninger

Hjellestad

2 225

804

Bergen

256 161

123 409

Norge

5 942 390

2 682 230

7 min
4 km
10 min
4.8 km

Dagligvare
Bunnpris Hjellestad
Post i butikk, PostNor, søndagsåpent

5 min
2.4 km

Spar Blomsterdalen

8 min
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datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller KAPA Næring & Prosjekt AS kan ikke holdes
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Informasjon
om boligen

Oppdrag
3-20-0002

Eierform
Selveier

Eiendom
Flyen 40
5259 Hjellestad

Standard
Uttalelse fra takstmann.
Bygningen er oppført etter eldre forskrifter og krav. Det må derfor
forventes lavere standard samt større skeivheter enn i dagens
boliger. Varmeisolasjon og ventilasjon, dimensjonering etc. er lavere
for eldre bygninger enn bygninger oppført etter dagens krav.
Referansenivå: Boligen er oppført etter krav fra Bygningslov fra 18.
Juni 1965.

Eiendomsbetegnelse
Gnr. 105 Bnr. 396 i Bergen kommune
Eier
Helse Bergen HF
Prisantydning
Kr 8 500 000,Prisantydning inkludert omkostninger
Kr 8 500 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
212 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 500 000,-))
213 842,- (Omkostninger totalt)
8 713 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument
og at eiendommen selges til prisantydning
Boligtype
Annet

Bygget har oppgraderinger på 7 av 8 bad i de senere år,
yttertekking skiftet for 5-10 år siden, nyere drenering mot grunnmur.
Noen nyere kjøkken (her er noen mangler vedr. ventilator, elektrisk
kapasitet, etc), samt slitasjemerker på noen benker.
Eldre belegg noen steder, modent for å skiftes.
Noen sår og riss på overflater med behov for utbedring (etter
behov).
Eldre kledning, registrert råte i nedre kant. Ellers lite forringelse ved
stikktagning (3-4 tilfeldige steder valgt). Det må forventes lokale
utskiftninger av kledning.
Eldre elektrisk anlegg, noen utbedringer ifb. med bad
(Samsvarserklæring er ikke framvist/dokumentasjon på utførelse).
Det må forventes gjennomgang og oppgraderinger på elektrisk
anlegg. Rørnett har mangler under vask og kan få følgeskader ved
lekkasje, bør utbedres.
Det mangler en del stikkontakter på de forskjellige kjøkkene for at
ventilatorer og komfyrer kan tas i bruk.
For mer informasjon om standard, se utfyllende tilstandsrapport fra

takstmann Roar Kristoffersen.
Vi anbefaler at interessenter tar med seg fagfolk på visningen for å
selv kunne få seg en egen oversikt over feil og mangler.
Innhold
8 leiligheter:
1 etg.: 4 stk. 2 - roms: gang, bad, stue/kjøkken og soverom.
U etg.: 2 stk. 2 roms: Entre, gang, bad, stue/kjøkken og soverom.
Dette er endeleiligheter i underetasjen.
U etg.: 2 stk. 1 roms: Gang, bad og stue/kjøkken. Disse har felles
inngang midt på bygget i underetasjen.
Kjeller: Inngang i fellesgang. Består av 3 boder. Teknisk rom og
målere er plassert her.
Primærrom(P-rom)
370 m²
Bruksareal :
434 m²
Bruksareal pr. etasje
U. etasje: Leilighet 1. BRA 54 kvm.
U. etasje: Leilighet 2. BRA 32 kvm.
U. etasje: Leilighet 3. BRA 42 kvm.
U. etasje: Leilighet 4. BRA 54 kvm.
U. etasje/kjeller: BRA 32 kvm.
1. etasje: Leilighet 5. BRA 55 kvm.
1. etasje: Leilighet 6. BRA 55 kvm.
1. etasje: Leilighet 7. BRA 55 kvm.
1. etasje: Leilighet 8. BRA 55 kvm.
Arealer er beregnet av takstmann (Takstmannens oppmåling er i
henhold til NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for
arealmåling). Arealet er ikke kontrollmålt av megler.
Byggeår
1972

Antall soverom
6
Parkering
Parkering i privatvei eller på egen tomt.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming.
Tomteareal:
2079 m²
Tomt/Eierform:
Eiet tomt
Energimerking
Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Se vedlagte
attest. Boligen er energimerket Oppvarmingskarakter Rød Energikarakter G. Ytterligere opplysninger om energimerking finner
du på www.energimerking.no. Ved salg av boliger og bygninger skal
det legges frem en energiattest med et energimerke, jf.
energimerkeforskriften.
Fastmonterte varmekilder som var tilstede under visning medfølger
Overtagelse
Overtagelse av boligen etter nærmere avtale mellom partene.
Vennligst spesifiser ønsket overtagelse i budskjema.
Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av
boligen. Boligen overleveres som ved besiktigelse, men uten
inventar. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har
bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om
eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller
kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne
sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er
spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig
besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Byggemåte
Grunn og fundamenter:
Det er betonggulv mot grunn. Grunnmur fra byggeår er i betong
fundamentert på antatt faste masser av sprengstein/grov pukk på
fjell.

kommunaleavgiftene som er oppgitt i salgsoppgaven.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader:
Yttervegger oppført i trekonstruksjoner, med forhudningspapp og
asfaltvindtett- eller gipsplater til vindtetting.

Vei, vann, avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikkog fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger
vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det
normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.
Det er privat vei til eiendommen. Veien er eiet av Helse Bergen og
det skal tinglyses veirett til ny eier med solidarisk vedlikeholdsplikt.

Vinduer og dører:
Fabrikkmalt ytterdør og glatt ytterdør med brannhemmende- og
lyd-dempende funksjon. Vinduer med isolerglass i trekarmer.
Takkonstruksjon:
Flatt tak med yttertekket papp.
Etasjeskillere:
Trebjelkelag i etasjeskillet.

Tilbehør
Dersom annet ikke fremgår av salgsoppgaven medfølger kun
integrerte hvitevarer.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest på bygget.
Dokumentet kan ses hos megler.
Offentlige planer/konsesjonsplikt
Eiendommen er regulert til bebgyggelse og anlegg.

For mer informasjon om byggemåte, se vedlagt tilstandsrapport.
Beskaffenhet
Opparbeidet tomt med gruset vei frem til bygningen. Opparbeidet
med plen, busker og beplantninger.
Lett skrånende eiendom. Det er utført lite vedlikehold på tomten
siste årene. Deler med naturtomt med
trær.
Formuesverdi
Ikke mulig å innhente formuesverdi for eiendommen.
Kommunale avgifter
Kr. 9 561 pr. år
Eiendomskatt
Det er ikke beregnet eiendomsskatt da selger er Helse Bergen HF.
Ny eier må derfor påregne tillegg for eiendomskatt på de

For eiendommen gjelder følgende planer:
Kommuneplan:
- KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018. PlanID: 65270000.
Dekningsgrad: 100%
Hensynsoner iht. kommuneplan:
- Flystøy gul sone. Dekningsgrad 100,0%
Planopplysninger og -kart kan ses hos megler.
Konsesjon og odel: Det er ikke knyttet odel eller konsesjonsplikt til
eiendommen.
Tinglyste forhold & rettigheter/servitutter
Tinglyst rettighet 518902. Tinglyst 26.10.2006
Dokumenter kan ses hos megler.

Utleieadgang
Eiendommen kan leies ut i sin helhet.
Solgt "som den er"
Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget
følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment
atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7
eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig
ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå
kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser
etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette
reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del
av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. §
3-9 ved budgiving.
Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er
hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er
godkjent av selger.

Info vedrørende bud/salgs-/kjøpsvilkår
Mangler
Tilstandsgrader:
I denne rapport er det i hovedsak satt tilstandsgrad 1 og 2 på alle
bygningsdeler som er vurdert.
TG:2 er satt på grunn og fudamenter, yttervegger, utvendige
overflater, takkonstruksjoner, frittbærende dekker, kjøkkeninnredning i
1.etsaje, overflater på innvendig himling i U.etasje, ledningsnett for
sanitærinstallasjoner i U.etasje, sanitærinstallasjoner, generelt i U.
etasje, utstyr for sanitærinstallasjoner i U. etasje og elkraft. Det
oppfordres til å sette seg ekstra godt inn i disse punktene.
Se selgers egenerklæring som ligger vedlagt og vedlagt
boligsalgsrapport utført av takstmann Roar Kristoffersen.
Dokumentene gir en utdypet beskrivelse av boligen.
Oppdragsgiver betaler megler følgende vederlag
Det er gitt full salgsgaranti på utlegg og vederlag på dette
oppdraget ihht. Kaland & Partners sin fornøydgaranti. Det betyr at
man som selger hos Kaland & Partners betaler kr. 0,- til megler
dersom vi ikke får solgt boligen og oppdraget trekkes. Det er for
øvrig avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum
for gjennomføring av salgsoppdraget. Minimumsprovisjonen er
avtalt til kr. 59.900,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal
dekke kr. 19.900,- for markedspakke, kr. 4.750,- for
oppgjørskostnad, kr. 525 for spørregebyr.
Tilstandsrapport utført av
Takstmann Roar Kristoffersen
Boligselgerforsikring
Denne boligen er ikke KAPA-klarert og selger kan ikke tegne
boligselgerforsikring. Kjøper er kjent med sin undersøkelsesplikt iht.

Lov om avhending av fast eiendom § 3.10.
Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne
boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter
avhendingsloven og dekker all advokat-bistand, nødvendige
skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har
egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Pris for
denne boligen: Kr 9900,-. Ta kontakt for ytterligere informasjon.
Vedlegg
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Tilstandsrapport
og selgers egenoppgave følger som vedlegg til salgsoppgaven
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne
undersøkelser.
Interessenter oppfordres til en grundig besiktigelse av eiendommen
gjerne sammen med sakkyndig.
Ansvarlig Megler
Eiendomsmegler Vidar Nøttveit
Mobil 48 88 84 02
E-post vn@kapa.no
Kaland & Partners
Kapa Næring og Prosjekt AS
Marken 19, 5832 Bergen
Org.nr: 992425725
www.kapa.no
Viktig informasjon om salgs og betalingsvilkår mv., samt
forbrukerinformasjon om budgivning
se side ved budskjema.
Sist oppdatert: 28.02.2020

Vedlegg og
dokumenter

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416

Personvern

TILSTANDSRAPPORT BOLIG

Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Bygningsteknisk gjennomgang med
- arealmåling

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre
dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å
gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/90b34697-97e0-46a0-9a12-11353fdd7e36

Forutsetninger

Flyen 40, 5259 HJELLESTAD
Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Bygning med 8 stk. leiligheter

TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten
ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.
Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er
likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig
informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at
informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.
Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.
TAKSTRAPPORTEN
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler.
OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.
OM TAKSTMENN
Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal
etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.
KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.
RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

SERTIFISERT TAKSTMANN
Roar Kristoffersen
Telefon: 934 22 416
E-post: roar@kristoffersentaksering.no
Rolle: Uavhengig takstmann

BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.

AUTORISERT FORETAK
Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416
Organisasjonsnr: 994 339 893

Dato befaring: 06.01.2020
Utskriftsdato: 03.02.2020
Oppdragsnr: 2024

e6a0738

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan
variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.
TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.
ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.

Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416

Konklusjon tilstand
Bygningen er oppført etter eldre forskrifter og krav. Det må derfor forventes lavere standard samt større skeivheter enn i dagens
boliger. Varmeisolasjon og ventilasjon, dimmensjonering, etc. er lavere for eldre bygninger enn bygninger oppført etter dagens
krav.
Referansenivå: Boligen er oppført etter krav fra Bygningslov fra 18. Juni 1965.
Bygget har oppgraderinger på 7 av 8 bad i de senere år, yttertekking skiftet for 5-10 år siden, nyere drenering mot grunnmur.
Noen nyere kjøkken (her er noen mangler vedr. ventilator, elektrisk kapasitet, etc), samt slitasjemerker på noen benker. Eldre
belegg noen steder modent for å skiftes. Noen sår og riss på overflater med behov for utbedring (etter behov). Eldre kledning,
registrert råte i nedre kant. Ellers lite forringelse ved stikktagning (3-4 tilfeldige steder valgt). Det må forventes lokale utskiftninger
av kledning. Eldre elektrisk anlegg, noen utbedringer ifb. med bad (Samsvarserklæring er ikke framvist/dokumentasjon på
utførelse). Det må forventes gjennomang og oppgraderingner på elektrirsk anlegg. Rørnett har mangler under vask og kan få
følgeskader ved lekkasje, bør utbedres.

EIDSVÅG I ÅSANE, 03.02.2020

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre
enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.
Arealberegning
Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og
gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom
(P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.

Roar Kristoffersen
Takstmann
Telefon: 934 22 416

Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv
om de er måleverdige.

Egne forutsetninger
Byggesak er ikke kontrollert, om bygget er i samsvar med kommunen sine dokumenter. Heftelser, servitutter er ikke kontrollert.
Ved evt. avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selger opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt iht. lov om
avhending av fast eiendom.
Yttertekking er befart fra bakkenivå/liten kontrollmulighet.

Takstmannens rolle
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et
ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.
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Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416

Kommentar egenerklæring

Befarings- og eiendomsopplysninger

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

Bygg har vært utleid og skjema er ikke utfylt.

Kunde:

Helse Bergen HF v/Kirsti Isdal

Takstmann:

Roar Kristoffersen

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 06.01.2020.
- Representant fra eier.. Tlf. 93230578
- Vidar Nøttveit. Megler. Tlf. 934 22 416
- Roar Kristoffersen. Takstmann. Tlf. 934 22 416

Andre forhold
Forsikring:

Årlig premie: kr 20 000.
Forsikringsopplysninger er satt av takstmann og er cirka.

Bygninger på eiendommen

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse:

Bygning med 8 stk. leiligheter

Beliggenhet:

Eiendommen har en sentral og god beliggenhet på Hjellestad.
Utsikt:
Nabolagsinformasjon:
Barnehager inforbi 2 km: 1 stk.
Dagligvare, 800 m.
Offentlig transport 450 m.
Parkering
Plass for biler i innkjørsel til bolig, ellers langs vei.

Boligbygg med 8 stk. leiligheter
Bygningsdata

Bebyggelsen:

Eiendommen er bebygget med ett boligbygg med 8 stk. leiligheter. Bygget er på 2 stk. etasjer. Alle
leiligheter har egen inngang. To leiligheter har egen inngang via felles ytterdør nede. Via fellesdør nede
er og beredere og to boder plassert samt El-skap med målere.

Standard:

Badene er fra ca 2016 (ett flislagt bad er noen år eldre). Moderniserte bad har varmekabler i gulv
(flislagt bad har stråleovn). Nye vannrør ifb. med moderniseringen av bad. Vinduer skiftet i 2017. Flere
kjøkken fra de senere år. Kjøkken er for det meste av enkel standard og har noen mangler ifb. elektrisk
og påkobling av ventilasjonskanal.

Om tomten:

Opparbeidet tomt med gruset vei frem til bygningen. Opparbeidet med plen, busker og beplantninger.
Lett skrånende eiendom. Det er utført lite vedlikehold på tomten siste årene. Deler med naturtomt med
trær.

Konsesjonsplikt:

Nei.

Adkomstvei:

Det er ca. 500 m privat vei frem til offentlig.

Tilknytning vann:

Antatt offentlig, via private stikkledninger.

Tilknytning avløp:

Antatt offentlig, via private stikkledninger.

Andre forhold:

Leiligheter var tom på befaringsdagen.

Matrikkeldata
Matrikkel:

Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Byggeår:

1972 Kilde: Opplysninger fra EDR.

Anvendelse:

Leiligheter har vært bebodd.
Leilighet 8;
Areal stue/kjøkken: 24,4
Areal Soverom: 11

Arealer
Etasje

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

Kommentar

U. etasje

60

54

49

U. etasje

35

32

32

Leilighet 2.

U. etasje

48

42

40

2 Leilighet 3.

U. etasje

59

54

49

U. etasje/kjeller

35

32

1. etasje

61

55

50

5 Leilighet 5.

1. etasje

61

55

50

5 Leilighet 6.

1. etasje

61

55

50

5 Leilighet 7.

1. etasje

61

55

50

481

434

370

Sum bygning:

Kommune: 1201 BERGEN Gnr: 105 Bnr: 396

Bruttoareal

5 Leilighet 1.

5 Leilighet 4.
32 Inngang via fellesgang nede midt på
bygget.

5 Leilighet 8.
-Takhøyde i stue 2,41 m.
64

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Eiet/festet:

Eiet

Areal:

2 079,2 m² Arealkilde: Informasjon fra EDR.

Kommentar areal

Hjemmelshaver:

HELSE BERGEN HF

Adresse:

Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Arealene er oppmålt på stedet med lasermåler/avstandsmåler. Bruttoarealer er beregnet.
Det er ikke kontrollert eller innhentet opplysninger fra kommunen om hva som er søkt og godkjent av arealer.

Kommentar:

Felles tomteareal.

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Kommentar

Status

Sider

Vedlagt

Egne observasjoner
Egenerklæring

Ikke
fremvist

EDR

Dataregsiter opp mot grunnbok.

Eier

Opplysninger på stedet.
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Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

U. etasje

Bad, entré, gang, stue/kjøkken, soverom

Bod 1, bod 2

U. etasje

Bad, gang, stue/kjøkken

U. etasje

Bad, gang, stue/kjøkken

Bod

U. etasje

Bad, entré, gang, stue/kjøkken, soverom

Bod 1, bod 2

Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416

Drenering - Boligbygg med 8 stk. leiligheter
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Drenering
Beskrivelse:

Kontroll av drenering og drenerende masser er begrenset da det ligger under bakke og er skjult.
Drenering skiftet for 5-10 år siden. Det er synlig nyere grus på bakke og beslag mot vegg.
Nyere beslag og grus (skjult drenerings løsning).

Konstruksjoner

Utskifting/vedlikehold:

Boligbygg med 8 stk. leiligheter

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.
Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.
Det er ikke registrert vesentlig fukt-vandring. Drenering ligger skjult i bakke og er ikke mulig
å inspisere. Kontroll krever spesialutstyr.
Tilstandsgrad er satt pga. alder (Utførelse er ikke dokumentert og vi kjenner ikke til
dreneringsmetode).

U. etasje/kjeller

Bod 1, bod 2, bod 3, fellesgang.

1. etasje

Bad, gang, stue/kjøkken, soverom

Bod 1, bod 2

1. etasje

Bad, gang, stue/kjøkken, soverom

Bod 1, bod 2

1. etasje

Bad, gang, stue/kjøkken, soverom

Bod 1, bod 2

1. etasje

Bad, gang, stue/kjøkken, soverom

Bod 1, bod 2

Grunn og fundamenter - Boligbygg med 8 stk. leiligheter
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Boligbygg med 8 stk. leiligheter

Gulv på grunn
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Betonggulv mot grunn.
Dagens krav til dekker har bedre isoleringsevne, radonduk (mot gasser), god løsninger mot
kuldebroer, mm.
Normal tid før reparasjon av plasstøpt betonggulv på lastbærende isolasjon er 40 - 80 år.
En del ujenvheter i leiligheter på dekket. Normalt iht datidens byggemåte/utstyr.

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.

Yttervegger
Beskrivelse:

Direkte fundamentering
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Grunnmur i betong fundamentert på antatt faste masser av sprengstein/grov pukk på fjell.
Grunnmur fra byggeår.

Grunnmur - Boligbygg med 8 stk. leiligheter

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Oppført i trekonstruksjoner med stenderavstand på c/c 60 cm. Isoleringsevne med krav fra
byggeår.
Vanlig med 10/15 - 15/20 cm isolasjonstykkelser i tak og vegger.
Forhudningspapp og asfaltvindtett- eller gipsplater ble benyttet til vindtetting.
Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.
Opprinnelig konstruksjon og isolasjonsevne fra byggeår. Dagens boliger har tykkere
isolasjon og mindre varmetap. Skjult konstruksjon. Forhudningspapp bak luftespalte mot
kledning kan være forringet/ha nedsatt funksjon da den blir utsatt for sol, vind, mm. Antatt
skadet ved hjørne der hakkespett har laget huller og da mulig nedsatt funskjon.

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Utvendige overflater

Vegger mot grunn

Beskrivelse:

Stående kledning og felt med liggende kledning, type dobbelfals. Luftespalte mellom stående
kledning.
Plater ved innhuk til to leiligheter (samt i boder). Sannsynlig eternittplater og mulig asbest
innholdig.
Råte i nedre kant for flere kledningsbord.

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6 - 12 år.
Eldre kledning. Råte registrert i nedre kant. Det er uvisst om deler av kledning kan ha hatt
utskiftninger. Huller etter hakkespett, dels dekket med plank. Lokale utskiftninger bør
forventes.

Beskrivelse:

Tilstandsvurdering:

Generell opplysning: Det gjøres oppmerksom på at innkledd grunnmur i underetasje er
risikoutsatt. Dette gjelder særlig innredet kjeller under bakkenivå. Dersom dreneringen ikke
fungerer tilfredstillende og/eller det oppstår brudd/lekkasje i utvendig fuktsikring kan det
forårsake fuktinntak i grunnmur og videre føre til råteskade i isolerte/utforet vegger mot
grunnmur. Generelt anbefales inspeksjonsluker montert.
Montering av inspeksonsluke i nedre kant anbefales da konstruksjon jevnlig kan kontrolleres mot
kondens.
Ikke vurdert/skjult konstruksjon.
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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
Vinduer med isolerglass i trekarmer. Utvendig metallkarm. Registrert produksjonsår i 2016.
Test av tilfeldige vinduer gikk som normalt.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fabrikkmalt ytterdør.
Glatt ytterdør i B-30/35 db (brannhemmende- og lyd-dempende funksjon) utførelse x 3 stk.
Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Nyere dører.

Taktekking - Boligbygg med 8 stk. leiligheter
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.
Registrert to luftehetter og to renner midt på tak for vannoppsamling til sluk. Det er viktig å rense
disse slukene gjevnlig.
Yttertekket med papp. Skiftet for 5/10 år siden. Opplyst til å være utført av fagfolk
(dokumentasjon er ikke framlagt).
Normal tid før omlegging av asfalttakbelegg er 15 - 35 år.
Vi har ikke befart yttertekking pga. manglende tilkomst på befaringsdagen. Beskrivelse fra
nettinformajson.

Frittbærende dekker
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Glatte finerte innerdører.
Eldre innerdører med normal slitasje etter bruk.

Trebjelkelag i etasjeskillet.
Skeivheter registrert flere steder. Nedkraging spesielt ved yttervegger og skillevegger
mellom leiligheter. Normalt iht dendgangs byggemetode.

Kjøkken - Boligbygg med 8 stk. leiligheter
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.

Glatte finerte innerdører. Dør med glassfelt til gang.
Eldre innerdører med normal slitasje etter bruk.

Kjøkkeninnredning - U. etasje

Innvendige dører - 1. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Flatt tak.
Skjult konstruksjon. Isolasjonsevne fra byggeår.

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

Glatte finerte innerdører. Nyere dør til bad.
Eldre innerdører med normal slitasje etter bruk.

Innvendige dører - 1. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Etasjeskillere - Boligbygg med 8 stk. leiligheter

Innvendige dører - U. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

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.

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Glatt hvit innerdør til bad. Nyere dør.

Innvendige dører - U. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takkonstruksjon - Boligbygg med 8 stk. leiligheter

Beskrivelse:

Glatte finerte innerdører. Dør med glassfelt til gang.
Eldre innerdører med normal slitasje etter bruk.

Innvendige dører - U. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Glatte finerte innerdører.
Eldre innerdører med normal slitasje etter bruk.

Taktekking og membraner

Innvendige dører - U. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takkonstruksjoner

Ytterdører og porter
Beskrivelse:

Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416

Innvendige dører - 1. etasje

Vinduer og dører - Boligbygg med 8 stk. leiligheter

Beskrivelse:

Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Beskrivelse:

Glatte fronter. Laminat benkeplate. Ventilator.
Sløitasje på benk.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Kjøkken fra de senere år. Slitasjemerker på benk og benk, TG 2.

Glatte finerte innerdører. Dør med glassfelt til gang.
Eldre innerdører med normal slitasje etter bruk.

Innvendige dører - 1. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Glatte finerte innerdører. Dør med glassfelt til gang.
Eldre innerdører med normal slitasje etter bruk.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 06.01.2020

Side: 9 av 21

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Kjøkkeninnredning - U. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Glatte hvite fronter. Laminat benkeplate.
Ventilator (ikke tilkoblet). Nyere underksap og benk.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Beskrivelse:

Malt strie, våtromsplater i bad.
Stue.

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tid før maling av glassfibervev, malt er 8 - 16 år.
Skade på plate ved "Tv" i stue, må utbedres TG 3.
Normal slitasje.

Glatte fronter. Laminat benkeplate. Ventilator. Slitasje på benk.
Slitasje på benk.

Benk bør skfites, TG 3. Normal slitasje. Ett håndtak mangler hylse rundt skrue.

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

Kjøkkeninnredning - 1. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Glatte hvite fronter. Laminat benkeplate. Ventilator.
Ventilator er ikke tilkoblet. Nyere underskap og benk.

Platet og malt. Normal slitasje.
Normal tid før maling av trepanel, malt er 10 - 20 år.

Overflater på innvendige gulv - U. etasje

Kjøkkeninnredning - 1. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Belegg, fliser i entre. Laminat i soverom.
Normal tid før boning av linoleum er 0,5 - 2 år.
Normal tid før utskifting av linoleum er 15 - 25 år.
Fuktsvellinger på skjøter på laminat, TG 2.

Overflater på innvendige vegger - U. etasje

Kjøkkeninnredning - U. etasje
Beskrivelse:

Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416

Overflater på innvendige gulv - U. etasje
Glatte hvite fronter. Laminat benkeplate.
Ventilator (ikke tilkoblet). Nyere innredning med underskap/benk/ventilatorskap og
ventilator, TG 1.

Kjøkkeninnredning - U. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Hybelkjøkken.
Enkel innredning, alder er ikke kjent. Eldre overskap.

Belegg. Nyere gulv.

Overflater på innvendige vegger - U. etasje

Kjøkkeninnredning - 1. etasje

Beskrivelse:

Platet og malt, våtromsplater i bad.
Gang.

Innvendige overflater - Boligbygg med 8 stk. leiligheter

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Noen huller etter oppheng.

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.

Overflater på innvendig himling - U. etasje

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Glatte hvite fronter. Laminat benkeplate. Ventilator.
Ventilator er ikke tilkoblet.

Kjøkkeninnredning - 1. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Glatte hvite fronter. Laminat benkeplate. Ventilator (ikke tilkoblet luftekanal).
Nyere innredning.
Ventilator er ikke tilkoblet.
Ikke stikk til komfyr.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 06.01.2020

Side: 11 av 21

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Platet og malt.
Normal slitasje.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 06.01.2020

Side: 12 av 21

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416

Overflater på innvendige gulv - U. etasje

Overflater på innvendige gulv - 1. etasje

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Beskrivelse:

Belegg. Nyere i stue/kjøkken og bad.
Soverom.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Eldre belegg med TG 2. Modent for å skfites pga. slitasje i skjøt.

Belegg. Nyere gulv i stue/kjøkken.
Eldre gulv med TG 2.

Overflater på innvendige vegger - U. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Platet og malt, våtromsplater i bad.
Normal forventet bruk-slitasje.

Overflater på innvendig himling - U. etasje
Beskrivelse:

Platet og malt.
Stue.

Overflater på innvendige vegger - 1. etasje

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Beskrivelse:

Platet og malt, malt strie, våtromsplater i bad.
Gang.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Riss registrert over dør, verikalt. Normal slitasje.

Riss registrert i skjøt. Normal slitasje og gulning.

Overflater på innvendige gulv - U. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Belegg, laminat, fliser i bad.
Normal slitasje.

Overflater på innvendig himling - 1. etasje

Overflater på innvendige vegger - U. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Platet og malt, fliser i bad.

Beskrivelse:

Platet og malt.
Luke.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Luke laget men mangler en list. Uvisst hvorfor luke er laget da det ikke er loft over. Vi har
ikke befart luke da den var igjenfestet med skurer/spiker.

Overflater på innvendig himling - U. etasje
Beskrivelse:

Platet og malt.
Stue.

Bad.

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

Bad.

Belegg. Nyere i stue/kjøkken og bad.
Opprinnelig belegg noen steder. TG 2.

Overflater på innvendige vegger - 1. etasje
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Platet og malt, malt strie, våtromsplater i bad.
Kjøkken.

Riss registrert i plateskjøt. Misfarging over stråleovn. Fuktmerker på plater over vask.
Noe gulning og behov for å males.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 06.01.2020

Side: 13 av 21

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 06.01.2020

Side: 14 av 21

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Skadet plater. Lokal utbedring og flikk/maling av vegg bør foretaes, TG 3.

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.

Platet og malt.

Andre sanitærinstallasjoner

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

Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Boligbygg med 8 stk. leiligheter

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

Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Beskrivelse:

Fellesberedere.
300 l x 2 stk. Fra 2016.
Vannrør/kobling i himling over beredere uten skap, sluk på gulv like under. Nyere rørnett.
Felles rørnett i bod.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Dokumentasjon er ikke fremlagt for nye rør.

Belegg. Nyere i bad og stue/kjøkken.
Eldre belegg med TG 2.

Overflater på innvendige vegger - 1. etasje
Beskrivelse:

Platet og malt, malt strie, våtromsplater i bad.
Malt i moderne lyse farger

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

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

Platet og malt. Normal slitasje.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - U. etasje
Beskrivelse:

Overflater på innvendige gulv - 1. etasje
Beskrivelse:

Belegg.
Nyere gulv i bad og kjøkken/stue.
Soverom.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vannrør i rør i rør system med fordelingskap (vannrør i plast med utvendig "sikkerhetsrør").
Avløpsrør i plast.
Rør-i-rør system på kjøkken har ikke tettmuffer mellom rør og sikkerhetsrør (der hvor det
slutter).
Dokumentasjon er ikke framlagt for rørnett. Opplyst til å være skiftet ved modernisering av
badene.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - U. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - U. etasje

Limslipp i skjøt på belegg registrert. Eldre belegg fra byggeår, TG 2.

Beskrivelse:

Overflater på innvendige vegger - 1. etasje
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Platet og malt, malt strie, våtromsplater med i bad.
Malt i moderne lyse farger

Beskrivelse:

Overflater på innvendig himling - 1. etasje

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Platet og malt.
Kjøkken.

Bad med veggmontert wc, dusjdører, servant med skap.
Opplegg for vaskemaskin.
Ok fall på gulv/ved sluk.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - U. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vannrør i rør i rør system med fordelingskap (vannrør i plast med utvendig "sikkerhetsrør").
Avløpsrør i plast.
Rør-i-rør system på kjøkken har ikke tettmuffer mellom rør og sikkerhetsrør (der hvor det
slutter).

Utstyr for sanitærinstallasjoner - U. etasje

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Beskrivelse:

Bad med veggmontert wc, dusjdør, servant med skap. Opplegg for vaskemaskin (ikke avløp).
Lokalt fall og flatt i dusjsone. Flatt gulv utforbi dusj (oppkant på belegg til terskel).
Opplyst til å ha garantiarbeid.

Vannrør i rør i rør system med fordelingskap (vannrør i plast med utvendig "sikkerhetsrør").
Avløpsrør i plast.
Rør-i-rør system på kjøkken har ikke tettmuffer mellom rør og sikkerhetsrør (der hvor det
slutter).

To plater i kjøkken ettermontert, uvisst hva disse dekker, det er sannsynlig at det må gjøres
utbedringer. TG 3.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 06.01.2020
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Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Utstyr for sanitærinstallasjoner - U. etasje

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - 1. etasje

Beskrivelse:

Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bad med veggmontert wc, dusjdører, servant med skap. Opplegg for vaskemaskin.
Fall på gulv tett opp mot krav, OK.
Trang tilkomst til dusj om maskin monteres.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vannrør i rør i rør system med fordelingskap (vannrør i plast med utvendig "sikkerhetsrør").
Avløpsrør i plast.
Rør-i-rør system på kjøkken har ikke tettmuffer mellom rør og sikkerhetsrør (der hvor det
slutter).

Sanitærinstallasjoner, generelt - U. etasje

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Beskrivelse:

Bereder i kjøkken. Virker å være fra 2000 tallet. 120 liters.
Bereder er ca. 10-20 år. (produksjonsdato var ikke mulig å befare).

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - U. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vannrør i rør i rør system med fordelingskap (vannrør i plast med utvendig "sikkerhetsrør").
Avløpsrør i plast.
Rør-i-rør system på kjøkken har ikke tettmuffer mellom rør og sikkerhetsrør (der hvor det
slutter).

Bad med veggmontert wc, dusjdør, servant med skap. Opplegg for vaskemaskin.
Tett kant på dusjhjørne i nedre kant hindrer vann å renne fra øvrig rom til sluk. Passasje ved
vegg/mindre.
Flatt gulv. Lokalt fall ved sluk, samt flatt/vannoppsamling kan oppstå.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - 1. etasje
Beskrivelse:

Vannrør i rør i rør system med fordelingskap (vannrør i plast med utvendig "sikkerhetsrør").
Avløpsrør i plast.
Eksempel på skap som ble åpnet, der var det kursanvisninger påklistret, avtapping i bunn og
registrert siklemikke på vegg ved gulv.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Rør-i-rør system på kjøkken har ikke tettmuffer mellom rør og sikkerhetsrør (der hvor det
slutter).

Utstyr for sanitærinstallasjoner - U. etasje
Beskrivelse:

Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416

Bad med wc, dusj, servant.
Bad er noen år. Fall på gulv tett mot krav og OK.
Salter på fuger.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bad er i midtre del av forventet levetid for flislagte bad. Aldringsymptom på fuger på gulv
ved sluk, saltutslag. Utførelser er ikke opplyst.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - 1. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vannrør i rør i rør system med fordelingskap (vannrør i plast med utvendig "sikkerhetsrør").
Avløpsrør i plast.
Rør-i-rør system på kjøkken har ikke tettmuffer mellom rør og sikkerhetsrør (der hvor det
slutter).

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje
Beskrivelse:

Bad med veggmontert wc, dusjdør,servant med skap. Opplegg for vaskemaskin. (Ikke for avløp).
Lokalt fall registrert. Ca 1/100 fall på øvrig gulv, OK fall.
Tett kant mot dusj, passasje ved vegg.

Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bad med veggmontert wc, dusjdør, servant med skap. Opplegg for vaskemaski (ikke avløp).
Flatt gulv. Lokalt fall kun rett ved sluk. Kant mot sluk med liten passasje ved vegg.

Elektriske anlegg - Boligbygg med 8 stk. leiligheter
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.

Elkraft, generelt
Beskrivelse:

Registrert felles sikringskap for felles måler nede i bod via fellesgang.
Hovedskap nede.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Eldre innmat.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bad med veggmontert wc, dusjdør, servant med skap. Opplegg for vaskemaskin (ikke avløp).

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 06.01.2020
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Kristoffersen Taksering
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Elkraft, generelt - U. etasje

Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416

Elkraft, generelt - 1. etasje

Beskrivelse:

Skrusikringer. Anvisning av kurser på dør.

Beskrivelse:

Skrusikringer. Anvisning av kurser på dør.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra byggeår, samt lite kapasitet iht. dagens leiligheter. Tidligere beredere er fjernet i bad,
kurs tilrettelagt med tanke på vaskemaskin. Derav samme plassering for stikk-kontakt som
tidligere.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra byggeår, samt lite kapasitet iht. dagens leiligheter.

Elkraft, generelt - U. etasje
Beskrivelse:

Skrusikringer. Anvisning av kurser på dør.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra byggeår, samt lite kapasitet iht. dagens leiligheter.

Elkraft, generelt - 1. etasje
Beskrivelse:

Skrusikringer. Anvisning av kurser på dør.
Mangler fagmessig sikkerhet
på ledninger.

Kan ha sammenheng med
ender/kurs i kjøkken.

Elkraft, generelt - U. etasje
Beskrivelse:

Skrusikringer. Anvisning av kurser på dør.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Sikring utstkrudd for en kurs. Antatt samme kurs som mangler sikker endetetting.
Gjennomgang av fagmann anbefales. TG 3.

Elkraft, generelt - 1. etasje

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Beskrivelse:

Skrusikringer. Anvisning av kurser på dør.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra byggeår, samt lite kapasitet iht. dagens leiligheter.

Fra byggeår, samt lite kapasitet iht. dagens leiligheter.

Elkraft, generelt - U. etasje
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Skrusikringer. Anvisning av kurser på dør.

Fra byggeår, samt lite kapasitet iht. dagens leiligheter.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 06.01.2020

Side: 19 av 21

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 06.01.2020

Side: 20 av 21

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 105: Bnr 396
1201 BERGEN KOMMUNE
Flyen 40, 5259 HJELLESTAD

Kristoffersen Taksering
Skrenten 4, 5104 EIDSVÅG I ÅSANE
Telefon: 934 22 416

Elkraft, generelt - 1. etasje
Beskrivelse:

Skrusikringer. Anvisning av kurser på dør.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra byggeår, samt lite kapasitet iht. dagens leiligheter.

Annet - Boligbygg med 8 stk. leiligheter
Annet
Beskrivelse:

Brannvarslingssanlegg med sentral nede.
Brannsentral.

Tilstandsvurdering:

Ikke vurdert.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 06.01.2020

Side: 21 av 21

±

VEGSTATUSKART
Byrådsavdeling for byutvikling
Plan- og bygningsetaten
Målestokk: 1:3000
Dato: 10.02.2020
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Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 105/396/0/0
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Basiskart
Byrådsavdeling for byutvikling
Plan- og bygningsetaten
Målestokk v/A4: 1:1000
Dato: 10.02.2020

Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 105/396/0/0
Adresse: Flyen 40
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Markert eiendom

Til deg som
kjøper bolig

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette
koste tid og penger. Hvem betaler?

med vår boligkjøperforsikring er du i
trygge hender hvis du oppdager feil eller
mangler ved boligen du har kjøpt.

Boligkjøperforsikring

Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra
advokater og jurister spesialisert på
eiendomskjøp. De står parat til å hjelpe deg
i fem år etter overtagelse – uten at du
trenger å bekymre deg for egne og evt.
idømte saksomkostninger.

Få hjelpen
du trenger!

Reduser
risiko og
bekymring

Spar
verdifull
tid

Få dine
utgifter
dekket

Dette koster det:

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

NÅR: Tegnes ved kjøp av boliger solgt etter avhendingsloven.
HVOR: Hos eiendomsmegler.
HVORDAN: Bestilles senest på kontraktsmøte. Forsikringsbevis og vilkår sendes i e-post.

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos forsikringsselskapet
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Skadebehandlingsselskapet er Legal24.

Borettslagseiendom: Kr 4 400
Seksjonert eiendom/aksjebolig: Kr 6 900
Enebolig/fritid/tomt: Kr 9 900

Les alt om boligkjøperforsikring på
soderbergpartners.no

Org.nr.:

+ omkostninger og evt. andel fellesgjeld

Telefon på dagtid
Adresse
Epost

Telefon på dagtid
Adresse
Epost

— Alternativt kan megler på visning ta bilde/
scanne budskjema med gyldig legitimasjon.

— Benytt bankkortets bakside som legitimasjon
og plassér dette i det/de markerte feltet/ene.

— Budskjema kan ikke oversendes til megler uten
at gyldig legitimasjon er vedlagt.

Plasser legitimasjon her for Budgiver 1.

Underskrift og dato

Plasser evt. legitimasjon her for Budgiver 2.

Jeg/vi ønsker tilbud om lån, og tillater at skjemaet oversendes finansieringsinstitusjon

Jeg/vi anslår at vår evgenkapital er på kr

Kontaktperson og tlf nr

Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger
om min/vår finansiering

Kontaktperson og tlf nr

Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger
om min/vår finansiering

Finansiering

Personnr.

Personnr.

Underskrift og dato

Budgiver 2

Budgiver 1

Jeg/vi bekrefter å ha lest “Forbrukerinformasjon om budgivning” samt hele prospektet og godtar betingelsene.

Eventuelle forhold

Ønsket overtagelsesdato

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Jeg/vi legger herved inn bud på kr

Ta bilde og send pr. e-post til megler etter nærmere avtale.

Kommune:

Snr./Anr./Aksjenr.:

Gnr.:

Bnr.:

Oppdragsnr.:

Adresse:

Budskjema for

Legitimasjonskontroll

• Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte
kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller
når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette
gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på
avtalen at opplysningene ikke ble gitt.

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf.
Avhendings-lovens § 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en
mangel når:

Forbrukerinformasjon om budgivning
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.
Gjennomføring av budgivning

• Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig
dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra
kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er
vesentlig mindre enn oppgitt.
Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens
klientkonto før overtagelse.

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på
eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver.

De fleste selgere tegner i dag eierskifteforsikring for sitt ansvar etter
avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 og/eller kjøpsrettslige ansvar
etter gjeldende lovgivning for salg av andels-/aksjeleiligheter.
Forsikringene gjelder i 5 år fra overtakelsestidspunktet
Forsikringssum er begrenset oppad til kr 5.000.000,-. Selgers
egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven. Dersom De ikke
har mottatt disse vedleggene, vennligst ta kontakt med vårt kontor.

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.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og
er for eksempe ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

2. Når et bud er innsendt til megler og han/hun 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).

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

Viktige avtalerettslige forhold

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen
bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan få
utlevert anonymisert budjournal. For øvrig henvises til informasjon
på budskjemaet.

Budgiving

Postbanken Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB for
formidling av lånekunder. Kun personer som har samtykket vil bli
formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom
enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden.

Formidling

3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse,
telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finans-ieringsplan,
betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv.
Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er
avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
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. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler.
Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike en
dringer bør ikke skje per e-post, smsmelding eller til telefonsvarer,
da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er
større enn ellers.
6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud over
for oppdrags-giveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne
orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde
avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve
kopi av budjournalen i anonymisert form.
9. 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.
10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde.
Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter.
Viktig informasjon om salgs- og betalingsvilkår mv.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers
egne undersøkelser. Alle interessenter oppfordres til å undersøke
eiendommen grundig, jf. Avhendingslovens § 3-10 (Kjøpslovens §
20), gjerne sammen med sakkyndig.

Vi er
Kaland & Partners
Siden etableringen under eget merkenavn i 2012, har Kaland &
Partners blitt et anerkjent og respektert eiendomsmeglerforetak
som har satt sitt preg på Bergen. Vi er i dag et av Bergens mest
synlige meglerforetak, og den største private aktøren i markedet.
På våre kontorer i Marken, i Åsane, i Fana og på Vestkanten
jobber flere av Bergens mest anerkjente og rutinerte meglere.
Med lang erfaring og solid kompetanse, og eneste meglerforetak
med fornøydgaranti, sørger vi for at du som kunde ikke bare sitter
igjen med den best oppnåelige prisen for din bolig, men også
med den gode følelsen av å bli ivaretatt og respektert.
Vi er genuint opptatt av å inneha mest mulig kunnskap om hver
bolig vi selger. Hva er vel bedre enn en megler som kjenner
boligen nesten like godt som deg selv?
Vi har satt forberedelse til visning i system, hvor din kunnskap
overføres til oss på en enkel og smidig måte. Dette sikrer deg
kvalitet i alle ledd av salgsprosessen.
Vår høye standard sikrer deg en trygg og god handel.

Verdiskaping for alle

kapa.no

