Eiendomsmegler siden 1985

SALGSOPPGAVE MED VEDLEGG

fossco.no

Kolbotn Sentrum - 3-roms leilighet - Vinterhage Garasjeplass
Adresse:

Liaveien 17.
1410 Kolbotn.

Eiendomstype:

Leilighet.
(Eierseksjon).

Arealer:

Primærrom: 83 kvm, Bruksareal: 101 kvm, Bruttoareal: 109 kvm.

Prisantydning:

Kr. 5 790 000,- + omk.

Megler:

Christian Foss.
Mob: 45 28 09 90.

Eier/Selger:

Tor Nilsen.
Ole Nilsen.

Matrikkel:

Gnr. 240 Bnr. 282 Snr. 28 Ideell andel 1/1 i Nordre Follo kommune.

Oppdragsnr.:

1-21-0063

Beliggenhet
Hjørneleilighet sentralt beliggende på Kolbotn, omgitt av et pulserende kommunesentrum.
Leiligheten ligger i Liaveien 17 hvor du har kort vei til alt Kolbotn kan by på. Med kun noen minutters
gange finner du kjøpesentret Kolbotn Torg med ca. 70 forretninger, vinmonopol, kaféer og
restauranter. Kulturhuset Kolben finnes i sentrum og ligger flott plassert inntil Kolbotnvannet med
fantastisk utsikt. Kolben kulturhus kan by på et rikt kulturliv med kino, konsertscene, selskapslokaler,
restaurant, bibliotek m.m. Kolbotn sentrum kan også skilte med flere gode restauranter som Gamle
Tårnhuset og Kullebunden Spiseri, hvor man kan nyte et bedre måltid. Tur og friområder ligger rett i
nærheten samt slalåmbakke i Ingierkollen, flere treningssentre, skatepark, ballbinge og tennisbaner.
Forøvrig kan lokalmiljøet tilby 18-hulls og 9-hulls golfbaner, sandvolleyballbaner, idrett- og
svømmehall, ishockeybane og kunstgressbaner. Man kan også benytte Øst- og Sørmarka med
rekreasjonsområder, turstier, skiløyper og lysløype. Idylliske Gjersjøen, samt Oslofjorden med
Hvervenbukta og Ingierstrand Bad med stupetårn, restaurant og badestrand ligger kun en kort
sykkeltur unna. Her finner man også Oppegård Båthavn.
Offentlig kommunikasjon via buss fra Kolbotn (ca. 20 minutter til Oslo) og tog fra Kolbotn Stasjon (ca.
12 minutter til Oslo og ca. 17. minutter til ski).
Innhold
Selveierleilighet beliggende meget sentralt på Kolbotn.
Boligen inneholder:
Bad, entré, stue, kjøkken, 2 soverom og bod.

- Innglasset balkong med adkomst fra stue på ca. 15 kvm.
- Luftebalkong på 1 soverom.
- Sykkelparkering i kjelleren.
- Dørcalling med kamera og åpner.
- Telenor er leverandør av TV- og bredbåndstjenester.
- Det er skapløsning i entre og soverom.
- Det er heis i bygget med stopp i alle plan.
- Bod i kjeller på ca. 6 kvm.
Standard
Boligen har en god og tidsmessig standard.
Kjøkken:
Kjøkkenet har hvite profilerte fronter, laminat benkeplate, rustfri servant, ventilator, integrert komfyr,
platetopp, kjøleskap og fryser, nisje for oppvaskmaskin, fliser over benkeskap.
Bad:
Badet har dusj med vegger, badekar, toalett, servant i skap, speil, veggskap og opplegg
vaskemaskin.
Innvendige gulv:
Fliser i bad, belegg i bod, parkett i øvrige rom.
Innvendige vegger:
Fliser på bad. Malte flater i øvrige rom.
Himling:
Malte flater i alle rom.
Det er gitt gjennomgående tilstandsgrad 1 og 2 på boligen.
Det vises for øvrig til vedlagte tilstandsrapport for utfyllende kommentarer om bygningsdeler og
beskrivelser vedr. vedlikehold/utidsmessighet etc.
Merk at hvitevarer ikke medfølger i handelen med mindre det er angitt i beskrivelsen (kun integrerte
hvitevarer medfølger).
Spisestuelampen og lampetter på vegg bak sofaen følger ikke med salget.
Byggemåte
Såle på ukjent grunn for takstmannen.
Grunnmur i støpt betong.
Bærende konstruksjon i betong innfelt med bindingsverk innvendig kledd med plater og utvendig
kledd med spekket tegl.
Vinduer med isolerglass, karm og ramme i tre. Vinduene er fra byggeår.
Brann ( B30) og lydklassifisert (dB 40) entredør. Balkongdører med isolerglass, karm og ramme i tre.
Dørene er fra byggeår.
Hvite profilerte innvendige dører og karmer. Skyvedør til kjøkken.
Flatt tak antatt tekket med asfaltpapp.
For ytterligere informasjon om byggemåte/vedlikeholdsbehov henvises det til informasjon i vedlagte
tilstandsrapport.

Arealer
Primærrom: 83 kvm, Bruksareal: 101 kvm, Bruttoareal: 109 kvm
Primæraralene består av:
Bad, entré, stue, kjøkken og 2 soverom.
Arealet er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert av megler. Arealene er beregnet og rom er
definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Oppvarming
Radiatorer tilknyttet sentralt fjernvarmeanlegg.
Elektrisk gulvvarme i bad.
Areal og eierform
Areal: 5 603 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomt
Tomten er opparbeidet med gressplen, busker og beplantning. Asfalterte adkomstveier,
parkeringsplasser, lekeapparater etc.
Mulighet for utleie
Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon.
Type, eierform og byggeår
Leilighet Eierseksjon, oppført i 2001
Parkering
1 plass merket "28" i garasjekjeller med kjellerbod i bakkant.
Gjesteparkering på oppmerkede plasser.
Vei/Vann/Avløp
Offentlig vei, vann og avløp.
Kommunale avgifter
Kommunale avgifter er inkludert i fellesutgiften.
Strømutgifter
Andre løpende avgifter
Det må påregnes kostnader til strøm, oppvarming, forsikring, kommunale avgifter, evt.
kabelTV/bredbånd osv. samt vedlikehold av boligen/eiendommen og egen finansiering.
Konsesjon / odel
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.
Regulering
Eiendommen er regulert til boligformål.
Reguleringsbestemmelser i tilknytning til plan for Kolbotn Sentrum Vest, vedtatt 21.04.1999 og
Forslag til endrede reguleringsbestemmelser for Edvard Griegs vei Nordøstre del av Ingieråsen,
datert 16.09.1982 gjelder for eiendommen.
For øvrig henvises det til kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030.
Reguleringsbestemmelsene er tilgjengelige på meglers kontor. Kontakt megler for ytterligere
opplysninger.
Se vedlagt skjema med oversikt over reguleringsplaner under arbeid i nærområdet.

Brukstillatelse / ferdigattest
Det foreligger ferdigattest for denne boligen.
Heftelser/rettigheter
Følgende heftelser er tinglyst og vil påhvile eiendommens grunnboksblad videre:
- Erklæring/avtale, tinglyst 21.01 og 16.06.1920. 22.11.1923.
- Elektriske kraftlinjer, tinglyst 18.08.1943.
- Bestemmelse om bebyggelse, tinglyst 22.06.1956.
- Best. om adkomstrett, tinglyst 15.03.2000.
- Bestemmelse om veg, tinglyst 21.12.2000.
- Erklæring/avtale, tinglyst 28.12.2000.
Diverse
Megler gjør særlig oppmerksom på at boligen som selges er et dødsbo. Selger har ikke selv bebodd
boligen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om dens beskaffenhet og har følgelig i begrenset grad
kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne
sammenheng eksistere feil og skader på boligen som ikke er spesifikt opplyst. Interessenter
oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
Adkomst
Det vil bli skiltet med Foss & co skilter under fellesvisninger.
Har du vært i områder med spredning av koronavirus i utlandet eller er i karantene og du ønsker å
gå på visning?
Ikke møt opp på visningen. Kontakt heller på forhånd eiendomsmegler pr. telefon eller e-post, så
finner man en løsning for oppfølging.
Det vil ikke gjennomføres visning for personer i karantene før vedkommende har fått resultater av
eventuell test og at disse er negative.
Vi minner om at det samtidig er flere måter til å oppleve en bolig, både gjennom bilder og ved å få
hjelp av andre man kjenner og stoler på som ikke er i karantene.
Benytt gjerne påmeldingsknapp for visning eller ta kontakt for privatvisning.
Andel fellesgjeld/lånevilkår
Andel fellesgjeld: kr. 3 000 pr. 01.03.2021.
Andel felles formue: Kr. 18.124,- pr. 31.12.2020.
Lån:
Anuitetslån med restsaldo på kr. 183.820,-. Restløpetid 9 år 9 md. 12 terminer pr. år. Flytende rente
på 3,85% pr. 17.03.2021.
Diverse opplysninger
Sameie: Sameiet Liaveien 17-19-21, Orgnr.: 985286973
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan
oversendes ved å be om kopi fra megler.
Sameiet har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
Overtagelse
Avklares i forbindelse med budgivning.
Leiligheten er for tiden tom og kan overtas ved første anledning.
Vedtekter / Regnskap
Regnskap/budsjett følger som vedlegg til denne salgsoppgave.
Vedtekter, husordensregler etc. er tilgjengelig på meglers kontor og oversendes på forespørsel. Vi
anbefaler alle å sette seg inn i dette.
For ytterligere opplysninger vedr. regnskap, vedtekter og evt. fellesgjeld kan forretningsfører
kontaktes.

Forretningsfører
OBOS
Takst / tilstandsrapport
Utført av : Tommy Berg/ BNAnalyse
Markedsverdi : 5 800 000,Prisantydning
5 790 000,Totale kostnader
5 790 000,- (Prisantydning)
3 000,- (Andel av fellesgjeld)
-------------------------------------------------------5 793 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)
Omkostninger
7 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
144 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 790 000,-))
-------------------------------------------------------156 120,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------5 949 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.
Fellesutgifter
Kr 4 008,- pr. md.
Herav:
Strøm kr. 375,Felleskostnader kr. 3.633,Felleskostnadene dekker felles forsikring, kommunale avgifter, felles vedlikehold samt felles drift og
administrasjon.
Fjernvarme til oppvarming, forbruk varmtvann og forbruk strøm betales à konto og avregnes årlig
etter forbruk ved avlesning 1. mai.
Formuesverdi
Ligningsverdi som primærbolig kr. 1 137 763,- per 2018.
Ligningsverdi som sekundærbolig kr. 4 095 946,- per 2018.
Forsikring
Eiendommen er forsikret gjennom sameiet. Kjøper må tegne egen innboforsikring pr.
overtagelsesdato.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers
egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring
fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og
profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem
årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig
advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Foss & Co mottar kostnadgodtgjørelse ifm. salg av
produktet. Se vedlagte produktark for nærmere informasjon eller på www.help.no.
Meglers vederlag
Provisjon (1,2% av salgssum) + tilretteleggingshonorar (kr. 9 900,-)
Kostnad for visningsbistand kr. 2 500,- pr visning.
Krav på dekning av direkte utlegg.
Meglers vederlag betales av selger.
Finansiering
Foss & co samarbeider med flere ulike finansieringskilder, og kan bistå interessenter/kjøpere med å
skaffe gunstig finansiering raskt. Kun personer som ønsker lånetilbud vil bli satt i kontakt med
låneformidler/långiver.
Foss & co kan motta formidlingsprovisjon for formidling av lånekunder. Provisjonen er en
internavregning mellom firmaene og gir ikke økte kostnader for kunden.
Tinglyste rettigheter og servitutter
Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan
lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Viktig informasjon
Eiendommen selges ihht Avhendingsloven og selges "som den er" ihht § 3-9. I forhold til mangler er
det kun Avhl. §3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" og Avhl. §3-8 "uriktige opplysninger
om eiendommen", som kan påberopes med mindre eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn
kjøperen hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesum og forholdene ellers, jfr. Avhl. §3-9.
Kjøpsinteressenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter Avhl., og at dette vil
være en del av kontraktsvilkårene. Kjøper anmodes til å foreta en grundig gjennomgang av
eiendommen, gjerne sammen med fagmann.
Gjennomføring av oppgjør/transaksjoner
Kjøpesum inkl. omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse.
Det forutsettes at skjøtet skal tinglyses på ny eier og at megler får oversendt pantedokumenter som
skal tinglyses snarest mulig etter kontraktsunderskrift.
Etter hvitvaskingsloven er megler forpliktet til å gjennomføre identitetskontroll av partene i en
eiendomshandel. Dersom partene ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke
om en mistenkelig transaksjon, kan megler stanse gjennomføring av transaksjonen. Megler er pliktig
til evt. å sende melding til Økokrim uten orientering til partene.
Vedlegg
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring i forbindelse med eierskifteforsikring
Grunnkart
Regnskap/Budsjett
Forbrukerinformasjon om budgivning
Budskjema

Energimerking
Det er foretatt energimerking av boligen. Det er gitt energikarakter Oppvarmingskarakter Grønn Energikarakter D.
Forbehold
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud
inngis.
Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg godt inn i dokumenter som kan være interessante
for handelen, slik som reguleringskart med bestemmelser, grunnboksutskrift og evt.
servitutter/heftelser, vedtekter, husordensregler, regnskaper, budsjetter, innkalling og referat fra siste
års sameiermøte mm. Disse dokumentene kan oversendes ved henvendelse til megler og meglers
kontor.
Salgsoppgaven er kun basert på selgers opplysninger gitt til takstmann og megler, samt opplysninger
innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører, Riksarkivet og andre tilgjengelige relevante
kilder.
Det er ikke kontrollert om tomtegrenser stemmer med de grenser/gjerder/ beplantning som fysisk er
satt. Det kan være avvik fra dagens faktiske bruk i forhold til det opprinnelige byggemeldte og
eventuelt sist godkjente byggetegninger.
Meglers standard kjøpekontrakt legges til grunn for avtalen. Standardkontrakt kan fås ved
henvendelse til meglers kontor.
Det forutsettes at kjøper gjør seg kjent med henviste dokumenter inkludert alle salgsoppgavens
vedlegg før budgivning/kjøp.
Budgivning
Alle bud skal inngis skriftlig til megler.
Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og
sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.
Fremgangsmåte ved budgivning
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir
kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle
forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å
signere budet elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er
registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID. Du kan også sende svar til SMSkvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles
manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en
svarbekreftelse pr SMS.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste
annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er
kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således
ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om
status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal
kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en

tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til
budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i
stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert
budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak
ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig
legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å
innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en
eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette
til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha
plikt til å stanse gjennomføring av handelen.
Innholdet i salgsoppgaven er godkjent av selger den 24.03.2021.
Ansvarlig megler:
Christian Foss
Mob: 45 28 09 90
E-post: christian.foss@fossco.no
Foss & Co Eiendomsmegling AS (Org.nr: 937205139)
Besøksadresse:
Edv Griegs vei 1.
1411 Kolbotn.
Tlf: 66 82 30 60.

Liaveien 17
Nabolaget Kolbotn - vurdert av 62 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Opplevd trygghet
Veldig trygt 88/100

Etablerere
Familier med barn
Godt voksne

Kvalitet på skolene
Veldig bra 83/100

Naboskapet
Offentlig transport

Godt vennskap 71/100

17 min
13 km

Oslo S
Totalt 25 ulike linjer

17 min
13.3 km

Oslo Gardermoen

Kolbotn skole (1-7 kl.)
320 elever, 16 klasser

10 min
0.8 km

Vassbonn skole (1-7 kl.)
462 elever, 20 klasser

13 min
0.9 km

Sofiemyr skole (1-7 kl.)
419 elever, 21 klasser

5 min
2.4 km

Ingieråsen skole (8-10 kl.)
330 elever, 15 klasser

4 min
0.3 km

Roald Amundsen videregående skol...
597 elever, 39 klasser
Bjørnholt videregående skole
900 elever

51.6 %

Barn

Ungdom

Unge voksne

Voksne

Eldre

(0-12 år)

(13-18 år)

(19-34 år)

(35-64 år)

(over 65 år)

49 min

Skoler

Hellerasten ungdomsskole (8-10 k...
180 elever, 9 klasser

13.5 %
17.3 %

Oslo S/Bussterminal
T-bane, buss, flytog, tog, trikk

28.7 %
39.1 %
38.9 %

7 min
4.6 km
11.5 %
25.8 %
21.5 %

Hauketo stasjon
Buss, tog

Aldersfordeling

2.2 %
6.2 %
7.2 %

4 min
0.3 km

6%
15.4 %
15.2 %

Kolbotn stasjon
Linje L2, L2x, L22, L22x

21 min
1.7 km
5 min
3.2 km
11 min
7.6 km

Område

Personer

Husholdninger

Kolbotn

1 528

943

Oslo og omegn

969 507

477 009

Norge

5 328 198

2 398 736

Barnehager
Kolbotn barnehage - Liaveien (0-5 å...

2 min

Kapellveien barnehage - Kapellveien...
69 barn, 4 avdelinger

4 min
0.3 km

Ingierkollen barnehage - Kantor (0-...
3 avdelinger

11 min
0.8 km

Dagligvare
Coop Mega Kolbotn
Post i butikk, PostNord

3 min
0.2 km

Coop Prix Kolbotn
Post i butikk, søndagsåpent

6 min
0.5 km

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i 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 Foss & Co Eiendomsmegling Avd. Kolbotn kan ikke holdes ansvarlig for feil
eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

Primære transportmidler

Varer/Tjenester

1. Tog/T-bane
2. Egen bil

Kolbotn Torg

3 min

Boots apotek Kolbotn

3 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

Kollektivtilbud
Veldig bra 89/100

31% i barnehagealder
42% 6-12 år
6% 13-15 år
20% 16-18 år

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 88/100

Vedlikehold hager
Godt velholdt 85/100

Familiesammensetning

Sport
Ingieråsen skole
Aktivitetshall, ballspill

3 min
0.2 km

Holteveien ballplass
Ballspill

4 min
0.3 km

Sats Kolbotn

5 min

På treninga Sport&Helseakademi...

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

18 min
Enslig u. barn

Boligmasse

Flerfamilier

26% enebolig
60% blokk
14% annet

0%

48%
Kolbotn
Oslo og omegn
Norge

Sivilstand
Norge
Gift

49%

34%

Ikke gift

26%

53%

Separert

10%

9%

Enke/Enkemann

14%

4%

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i 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 Foss & Co Eiendomsmegling Avd. Kolbotn kan ikke holdes ansvarlig for feil
eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i 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 Foss & Co Eiendomsmegling Avd. Kolbotn kan ikke holdes ansvarlig for feil
eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

TILSTANDSRAPPORT BOLIG
Bygningsteknisk gjennomgang med
- verditakst

Liaveien 17, 1410 KOLBOTN
Gnr 240: Bnr 282 (snr: 28)
3020 NORDRE FOLLO KOMMUNE
Selveier Leilighet

SERTIFISERT TAKSTMANN
Tommy Berg
Telefon: 95849592
E-post: tommy@bnanalyse.no
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
BNAnalyse AS
Pb. 127, 1411 KOLBOTN
Telefon: 95849592
Organisasjonsnr: 923 191 003

Dato befaring: 18.03.2021
Utskriftsdato: 23.03.2021
Oppdragsnr: 20213052
Referansenr: e65d337
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Personvern
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/
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/b670559c-05a4-4fe4-b8c0-3134decd5357

Forutsetninger
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. Eventuelt angitt låneverdi er en forsiktig
ansatt markedsverdi.
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.
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.
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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.
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.
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
I forbindelse med tilstandsrapporten er det ikke foretatt gjennomsyn av Bygningskontrollens arkiver. Takstmannen forutsetter at
bygget slik det fremsto på befaringstidspunktet er i henhold til gjeldende lover og regler. Datagrunnlag er innhentet fra Statens
Kartverk og er gjengitt med tillatelse fra Norsk Eiendomsinformasjon (EDR). Opplysningene kan være ufullstendige, ikke
oppdatert eller det kan forekomme feil. Takstmannen eller leverandør kan ikke stilles til ansvar for eventuelle feil i gjengitt
informasjon.
Besiktigelsen er foretatt med de begrensninger som følger av at boligen er møblert. Møbler, innredninger, løsøre o.l er ikke flyttet
på.
Rapporten er en tilstandsvurdering av seksjonen/andelen/leiligheten, begrenset innenfor boligens omsluttende vegger. Boligens
overflater er kun beskrevet (ikke våtrom), ikke tilstandsvurdet. Dette avviker fra NTF`s retningslinger. Fellesarealer som grunn og
fundamenter, etasjeskiller, yttertak, yttervegger, trapper, heiser, tekniske installasjoner mv. er kun beskrevet og ikke vurdert.
Tekniske installasjoner av seksjonen/andelen/leiligheten ikke er vurdert. Dette avviker fra NTF`s retningslinger.
Utvendige konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå.
Øvrige bygningsdelet er gitt TG ut fra generelle vurderinger og vurdering av levetider på bygningselement. En del
bygningselement kan ha generelle levetider helt ned til 15 år (f.eks VVB og andre elektriske komponenter), mens andre
bygningsdeler kan ha tilnærmet ubegrenset levetid. TG er satt ut fra en generell vurdering med ønske om å opplyse en kjøper om
at det til stadighet må påregnes utbedringer og vedlikehold av en brukt eiendom. Jo eldre en bygning er, jo større tiltak må
påregnes (jmf også innledene tekst
på side 2 i dette dokumentet som forklare mer om TG/tilstandsgrad). Det bemerkes imidlertid at alle levetider er teoretiske, og
levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og ikke minst hvor værutsatt bygningsdelen er (i forhold til
f.eks sol). En brukt eiendom vil ofte ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasjer, dårlig
vedlikehold, utidsmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Desto eldre eiendommen er, desto flere
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av slike forhold må en kjøper forvente. Skjønnhetsfeil, overflatefeil og vanlig brukslitasje er ikke kommentert. Takstmann viser til
kjøpers undersøkelsesplikt, denne rapporten erstatter ikke på noen måte plikten til å undersøke eiendommen grundig, jmf
avhendingslovens §3-10, 2. ledd.
Det er stedvis i denne rapporten henvist til dagens byggforskrifter, dette er kun ment som en orientering.
Alder er et symptom på avvik i seg selv, og referansenivået er fra den gang bygningene/bygningsdelene ble oppsatt, relatert til
byggeforskrifter som var gjeldende ved oppføringstidspunktet.

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.

Konklusjon tilstand
Pen og tidsmessig leilighet.
De bygningstekniske konstruksjoner virker solid utført ihht. byggeskikken på den tiden eiendommen ble oppført.
Boligen er bygget iht. tidligere byggeforskrifter og boligens standard avviker derfor fra dagens krav til rom, innemiljø,
energiøkonomisering, etc.
Takstmannen er ikke gjort kjent med andre forhold som kan begrense verdien ved salg eller omsetning av eiendommen en det
som er nevnt i takstdokumentet.
Feil eller mangler er anmerket der det er synlige forhold som kan registreres ved en vanlig visuell befaring uten inngrep i
bygningskonstruksjonene eller bygningsdelene.
Tilstandsgrad 2:
- Innvendige gulv: Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder og slitasje.
- Innvendige vegger: Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder og slitasje.
- Innvendige himlinger: Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder og slitasje.
- Kjøkken: Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder.
- Bad: Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder. Det er lite fall på gulv.
Tilstandsgrad 3:
- Balkongdører: Balkongdør er treg/vanskelig å åpne og lukke.
Fra egenerklæringsskjemaet:
- Dødsbo, Selger har ikke bebodd boligen, med bakgrunn i dette er det ikke utarbeidet egenerklæring.
Selv om det foreligger en tilstandsanalyse er det allikevel påkrevet å undersøke eiendommen grundig før kjøp, ref. "lov om
avhending av fast eigedom"§3-10.
Forøvrig henvises til bemerkninger i rapporten.
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Markeds- og låneverdi
Tilleggsdel til Tilstandsrapport bolig

Takstverdien gir uttrykk for hva som kan forventes oppnådd i dagens marked, størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning.
Markedsverdi (normal salgsverdi)

Kr.

5 800 000

Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi):

Kr.

4 950 000

KOLBOTN, 23.03.2021

Tommy Berg
Takstmann
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Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde:

Tor Nilsen

Takstmann:

Tommy Berg

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 18.03.2021.
- Tommy Berg. Takstmann.

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse:

Selveier Leilighet

Beliggenhet:

Leilighet beliggende på Kolbotn.

Standard:

Boligen ligger i blokkens 3 etg. og består av entre, 2 soverom, bad, bod, stue og kjøkken. Høyden i
stuen er ca. 2,40 m.

Om tomten:

Eiet tomt på 5603 m². Tomten er opparbeidet med gressplen, busker og beplantning. .Asfalterte
adkomstveier, parkeringsplasser, lekeapparater etc. 1 plass merket "28" i garasjekjeller med kjellerbod i
bakkant. Gjesteparkering på oppmerkede plasser. Sykkelparkering i kjelleren.

Regulering:

Regulert

Adkomstvei:

Offentlig

Tilknytning vann:

Offentlig

Tilknytning avløp:

Offentlig

Andre forhold:

Det vises til selskapets vedtekter, husordensregler samt årsberetning med regnskap og protokoll.
Dokumentene inneholder relevante opplysninger for eventuell kjøper.

Matrikkeldata
Matrikkel:

Kommune: 3020 NORDRE FOLLO Gnr: 240 Bnr: 282 Seksjon: 28

Eiet/festet:

Eiet

Areal:

5 603 m² Arealkilde: I følge opplysninger hentet fra Norges Eiendommer.

Eierbrøk seksjon:

Eierbrøk: 87/6950

Sameiets navn:

4131, Sameiet Liaveien 17 19 21

Organisasjonsnr.:

985286973

Forretningsfører:

OBOS Eiendomsforvaltning

Andel formue:

18 124

Andel fellesgjeld:

3 000

Hjemmelshaver:

Erling Nilsen (død)

Adresse:

Liaveien 17, 1410 KOLBOTN

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Kommentar

Status

Egenerklæring

Dødsbo, Selger har ikke bebodd boligen, med
bakgrunn i dette er det ikke utarbeidet
egenerklæring.

Eier

Opplysninger vedrørende påkostninger og
vedlikehold i boligen er oppgitt av rekvirenten.

Forretningsfører

Opplysninger vedrørende formue, gjeld, husleie
m.m er oppgitt av forretningsfører.

Norges Eiendommer

Utskrift fra "Norges Eiendommer" Opplysninger
om: adresse, hjemmelshaver, gårds- og
bruksnummer, eiet/ festet tomt, tomteareal og
byggeår.
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Andre forhold
Forsikring:

Selskap: If Skadeforsikring. Avtalenr: 1007351.
Felles polise i Sameiet. Det betyr at den enkelte seksjonseier må ha hjemforsikring som dekker innbo
og løsøre.

Bygninger på eiendommen
Leilighet
Bygningsdata
Byggeår:

2001 Kilde: I følge opplysninger hentet fra Norges Eiendommer.

Anvendelse:

Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. eller mer.

Arealer
Bruttoareal
Etasje

BTA m²

Bruksareal BRA m²
Totalt

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

Kjeller

Kommentar

1 bod merket "28" medfølger boligen i
kjelleren på ca. 6 m². Høyden er ca.
2,48 m.

3. etasje

109

101

83

18 Bruttoarealet fremkommer ved en
skjønnsmessig vurdering av antatt
veggkonstruksjon.
Innglasset balkong er tatt med i
arealene.

Sum bygning:

109

101

83

18

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Kjeller

Sekundærareal (S-ROM)
Bod

3. etasje

Bad, entré, stue, kjøkken, 2 soverom

Bod

Konstruksjoner
Leilighet
Bygning generelt - Leilighet
Bygning, generelt
Beskrivelse:

I forbindelse med takseringen er det ikke foretatt kontrollmålinger med hensyn til
toleransekravangitt i NS3420.
For de forskjellige bygningsdelers vedlikeholdsbehov og antatt levetid se Byggforskseriens blad
700.320
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Grunn og fundamenter - Leilighet
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Grunn og fundamenter, generelt
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering:

Såle på ukjent grunn for takstmannen. Det presiseres at undertegnede ikke har foretatt noen
geotekniske undersøkelser og derved har begrenset kunnskap til byggets byggegrunn og
stabilitet utover eventuelle visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.
Bygningsdelen er del av byggets fellesareal og TG er således ikke vurdert - dette kan avvike fra
takstmannens retningslinjer.

Grunnmur - Leilighet
Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Vegger mot grunn
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Grunnmur i støpt betong.
Bygningsdelen er del av byggets fellesareal og TG er således ikke vurdert - dette kan avvike fra
takstmannens retningslinjer.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Leilighet
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:
Tilstandsvurdering:

Bærende konstruksjon i betong innfelt med bindingsverk innvendig kledd med plater og utvendig
kledd med spekket tegl.
Bygningsdelen er del av byggets fellesareal og TG er således ikke vurdert - dette kan avvike fra
takstmannens retningslinjer.

Vinduer og dører - Leilighet
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 - 3. etasje
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vinduer med isolerglass, karm og ramme i tre. Vinduene er fra byggeår.
Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
Bygningsdelene tilfredsstiller tiltenkt funksjon.
Generelt: eldre isolèrglass er utsatt for punktering med dugg/kondens mellom glassene.
Punkterte glass er bare synlige under spesielle omstendigheter og det utelukkes ikke at det
kan forekomme punkterte glass som ikke ble registrert på befaringstidspunktet. Garantitid
for isolerglass er normalt 5-10 år. Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder.

Ytterdører og porter - 3. etasje
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Brann ( B30) og lydklassifisert (dB 40) entredør. Balkongdører med isolerglass, karm og ramme i
tre. Dørene er fra byggeår.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Balkongdør er treg/vanskelig å åpne og lukke.
Generelt: eldre isolèrglass er utsatt for punktering med dugg/kondens mellom glassene.
Punkterte glass er bare synlige under spesielle omstendigheter og det utelukkes ikke at det
kan forekomme punkterte glass som ikke ble registrert på befaringstidspunktet. Garantitid
for isolerglass er normalt 5-10 år.
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Innvendige dører - 3. etasje
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Hvite profilerte innvendige dører og karmer. Skyvedør til kjøkken.
Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.
Bygningsdelen tilfredsstiller tiltenkt funksjon.

Takkonstruksjon - Leilighet
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.

Takkonstruksjoner
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Flatt tak antatt tekket med asfaltpapp. Takstmannen har ikke inspisert yttertaket.
Bygningsdelen er del av byggets fellesareal og TG er således ikke vurdert - dette kan avvike fra
takstmannens retningslinjer.

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

Trapper og ramper
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Prefabrikert betong med banebelegg.
Bygningsdelen er del av byggets fellesareal og TG er således ikke vurdert - dette kan avvike fra
takstmannens retningslinjer.

Balkonger, terrasser ol.
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Innglasset balkong med adkomst fra stue på ca. 15 m². Luftebalkong på soverom.
Bygningsdelen er del av byggets fellesareal og TG er således ikke vurdert utover synlige
skader, der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger og rekkverk er kontrollert..

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

Frittbærende dekker
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Etasjeskillere i betong.
Bygningsdelene tilfredsstiller tiltenkt funksjon.

Bad - Leilighet
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.

Bygning, generelt - 3. etasje / Bad
Beskrivelse:

I hht. Byggforsk byggedetalj 700.300, er normal levetid for baderom 15-25 år.
Det rørtekniske anlegget er ikke vurdert da dette ikke er takstmannens kompetanseområde.
Det ble foretatt stikkprøvekontroll med Protimeter Surveymaster fuktindikator. Målingene viste
ingen utslag utenfor normale verdier. Målingene gir kun en indikasjon og må ikke oppfattes som
en garanti for baderommet. Gulv måles ikke.
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Overflater på innvendige gulv - 3. etasje / Bad
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Flislagt gulv med varmekabler.
Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser direkte på membran er 10 - 30 år.
Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder. Høyden fra flis ved dør til sluk er 15 mm.
Generelt: våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet
som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Det må være fall mot sluk på hele
gulvet, minimum 1:100. Fallet må være jevnt fordelt i rommet, men kan med fordel økes i
dusjsonen. Våtrommets vanntette sjikt må i alle ytterkanter nå minimum 25 mm høyere enn
overkant slukrist.

Overflater på innvendige vegger - 3. etasje / Bad
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fliser på veggflatene.
Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år.
Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder.

Overflater på innvendig himling - 3. etasje / Bad
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Malte flater i himling.
Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.
Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder.

Innredning og garnityr for våtrom - 3. etasje / Bad
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Badet har dusj med vegger, badekar, toalett, servant i skap, speil, veggskap, opplegg
vaskemaskin.
Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder.
I hht. Byggforsk byggedetalj 700.300, er normal levetid for baderom 15-25 år. Karløsninger
som badekar og dusjkabinett med kontrollert avløp til sluk er levetiden 20-25 år. Normal
levetid for armaturer 10-30 år. Golvsluk er 30-60 år. Klosetter og servanter 25- 45 år.

Kjøkken - Leilighet
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.

Kjøkkeninnredning - 3. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Kjøkkenet har hvite profilerte fronter, laminat benkeplate, rustfri servant, ventilator, integrert
komfyr, platetopp, kjøleskap og fryser, nisje for oppvaskmaskin, fliser over benkeskap.
Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder.
Ventilator og integrerte hvitevarer er ikke funksjonstestet.
I hht. Byggforsk byggedetalj 700.300 levetider for sanitær/kjøkken installasjoner i boliger:
Kjøkkeninnredninger 20-60 år. Varmvannsberedere, forventbar levetid 15-30 år.
Blandebatterier byttes normalt pga. drypplekkasjer, funksjonssvikt eller umoderne design
10-25 år, anbefalt brukstid 15 år. Avtrekksvifter anbefales skiftet ut etter 15 år.

Innvendige overflater - Leilighet
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.
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Overflater på innvendige gulv - 3. etasje
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fliser i bad, belegg i bod, parkett i øvrige rom.
Normal tid før sliping og oljing av tregulv, parkett, lakkert er 10 - 20 år.
Normal tid før utskifting av linoleum er 15 - 25 år.
Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder og slitasje.

Overflater på innvendige vegger - 3. etasje
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Malte flater.
Normal tid før maling av mur/betong, malt er 12 - 20 år.
Normal tid før maling av glassfibervev, malt er 8 - 16 år.
Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder og slitasje.

Overflater på innvendig himling - 3. etasje
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Malte flater i alle rom.
Normal tid før maling av puss/betong, malt er 12 - 20 år.
Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.
Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder og slitasje.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Leilighet
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.

Luftbehandling, generelt
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Mekanisk ventilasjon.
Ventilasjonskanaler og vifter er en del av byggets fellesareal og TG er således ikke vurdert, kun
tilgang til ventiler og eventuelle interne anlegg i boenheten er tilsandsvurdert - dette kan avvike
fra takstmannens retningslinjer.
Generelt:
For å sikre godt innemiljø er det viktig med utskifting av luft med ett godt fungerende
ventilasjonsanlegg. Det anbefales periodisk ettersyn med utskifting av eventuelle filter og
rengjøring av byggets kanalsystem og ventilasjonsanlegg.

Varme, generelt - 3. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Radiatorer tilknyttet sentralt fjernvarmeanlegg.
Ikke vurdert.

Elektriske anlegg - Leilighet
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.

Systemer for porttelefoner
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Dørcalling med kamera og åpner.
Ikke vurdert.
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Fellesantenner
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Telenor er leverandør av TV- og bredbåndstjenester.
Ikke vurdert.

Elkraft, generelt - 3. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Det elektriske anlegget er ikke vurdert da dette ikke er takstmannens kompetanseområde.
Automatsikringer i sikringsskap.
Ikke vurdert.
Generelt anbefales det utført periodisk el. sjekk av boliger.
Fra og med 1. januar 1999 er elektroentreprenører forpliktet til å utarbeide samsvarserklæring til
eier av elektrisk anlegg ved installasjon av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg.
Dokumentasjonen er en bekreftelse fra elektroentreprenøren at anlegget er i samsvar med
sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Kravet om samsvarserklæring
har ikke tilbakevirkende kraft. Det kan ikke avkreves slik dokumentasjon for den delen av
anlegget som er utført før 1. januar 1999.

Diverse utstyr - Leilighet
Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for
boligens standard.

Heiser
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Det er heis i bygget med stopp i alle plan.
Ikke vurdert.

Skap og reoler - 3. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er skapløsning i entre og soverom.
Bygningsdelene tilfredsstiller tiltenkt funksjon

Annet - Leilighet
Annet - 3. etasje
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Røykvarsler til felles sentral. Brannslange i kjøkkenskap.
Ikke vurdert.
I henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn er det vedtatt at alle boliger skal
ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuel slukkingsutstyr i form av pulverapparat.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 18.03.2021

Side: 12 av 13

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 240: Bnr 282 (snr: 28)
3020 NORDRE FOLLO KOMMUNE
Liaveien 17, 1410 KOLBOTN

BNAnalyse AS
Pb. 127, 1411 KOLBOTN

Beregninger
Årlige kostnader
Felleskostnader
Vedlikeholdskostnader (pr. mnd. Kr. 1 333)
Sum årlige kostnader

Kr.
Kr.

16 000
16 000

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

Kr.

3 200 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)
Sum teknisk verdi – Leilighet

Kr.

- 500 000

Sum teknisk verdi bygninger
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven
Oppdragsnummer

1210063

Adresse

Liaveien 17

Postnummer

Poststed

1410

Er det dødsbo?

X Ja

Avdødes navn

KOLBOTN

Nei

Erling Nilsen

Salg ved fullmakt?

Ja

X Nei

Har du kjennskap til

Ja

X Nei

eiendommen?
Selger 1 fornavn

Tor

Selger 1 etternavn

Nilsen

Selger 2 fornavn

Ole

Selger 2 etternavn

Nilsen

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER
1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Nei

Ja

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

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Nei

Ja

Nei

Ja

e
kk
si
lle
Fy

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

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

Ja

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?
Nei

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Nei

Ja

i
ut

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?

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

d
ol
nh
he

Nei

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

Ja

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

Ja

Nei

Ja

r
kå
vil
til

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

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

Ja

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

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

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

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

This document is signed with the PAdES-format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.

Verified by
SIGNICAT
23.03.2021

12.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
Nei

Ja

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

Ja

14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
Nei

Ja

15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
Nei

Ja

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
Nei

Ja

16.1 Har kommunen gitt dispensasjon til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende, for eksempel ved at den nedgravde oljetanken tømmes,
saneres eller fylles igjen med masser?
Nei

Ja

17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?
Nei

Ja

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

Ja

19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?
Ja

e
kk
si
lle
Fy

Nei

19.1 Hvis ja, er overfor nevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?
Nei

Ja

20. Er det foretatt radonmåling?
Nei

Ja

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

Ja

i
ut

21.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
Nei

Ja

d
ol
nh
he

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
Nei

Ja

23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
Nei

Ja

Nei

Ja

r
kå
vil
til

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP

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

Ja

26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
Nei

Ja

27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?
Nei

Ja

28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?
Nei

Ja

Tilleggskommentar
Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. 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, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
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Boligselgerforsikring
X Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.
Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.
Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.
Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar
over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 –
seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler, eller til datoen for dagen før vedtatte endringer i avhendingsloven av 16.05.19 trer i kraft. Etter dette
vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet
signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato somlegges til grunn.
Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.
For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).
Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.

Nilsen, Ole
--------------------Signert av

Nilsen, Tor
--------------------Signert av
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Grunnkart
Eiendom:
Adresse:
Dato:
Nordre Follo kommune Målestokk:

240/282/0/28
Liaveien 17
16.03.2021
1:1000

UTM-32

Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje vannkant

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Hjelpelinje veikant

Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Hjelpelinje punktfeste

©Norkart 2021
Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Forbrukerinformasjon

om budgivning
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 B U D G I V N I N G :
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 epost og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig
også for ettertiden.
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.
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.
7. 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.
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.
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.

Norges Eiendomsmeglerforbund - www.nef.no - firmapost@nef.no

KJØPETILBUD
Undertegnede gir med dette følgende kjøpetilbud på eiendommen: anne-katrine.orjevik@gjensidige.no
Liaveien 17, 1410 Kolbotn. Gnr. 240 Bnr. 282 Snr. 28 i Nordre Follo kommune
Budets størrelse: Kr. ______________________________
+ omkostninger (tinglysningsgebyrer, dokumentavgift m.v. beskrevet i salgsoppgaven)
Kjøpet vil bli finansiert slik:
Långiver: _________________ Kontaktperson og tlf.nr:_________________________ kr_________________
Egenkapital:_______________ Kontaktperson og tlf.nr:______________________
Egenkapitalen består av:

kr_________________

Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Eventuelle forbehold (f.eks. finansiering, salg av egen bolig, etc.):_________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ønsket overtagelsesdato:________________________
Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med: dato:_______________
(Budet er bindende til kl 16.00 ovennevnte dato dersom ikke annet klokkeslett er angitt).

kl:__________

Undertegnede er kjent med følgende:
- budgiver er selv ansvarlig for, og må forsikre seg om, at budet er kommet frem til megler og til hans
kunnskap innen gjeldende tidsfrister
- inngitt kjøpetilbud kan ikke trekkes tilbake og hvis budet aksepteres, er det inngått en bindende avtale
- selger kan når som helst avslå eller akseptere et hvilket som helst bud, uten nærmere begrunnelse
- selger og megler forutsetter at budgiver har gjort seg kjent med eiendommen gjennom mottatt
salgsoppgave med vedlegg og besiktigelse
- budjournal med alle bud fremlegges kjøper etter budaksept, jfr. eiendomsmeglingsforskriftens § 6-4
Se for øvrig vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.
Navn:__________________________________

Navn:_____________________________________

Fødselsnr:______________________________

Fødselsnr__________________________________

Adr:___________________________________

Adr:_______________________________________

Postnr:___________ Sted:_________________

Postnr:___________ Sted:____________________

Mobil:_______________ Tlf:________________

Mobil:_______________ Tlf:___________________

E-post:_________________________________

E-post:____________________________________

Dato:______________

Dato:_______________

Sign:__________________________________

Sign:______________________________________

Noe du lurer på?

Kontakt oss på Foss & Co Kolbotn!
Edvard Griegs vei 1, 1410 Kolbotn – 66 82 30 60

