Eiendomsmegler siden 1985

SALGSOPPGAVE MED VEDLEGG

fossco.no

Son/Deør - Flott rekkehus over 2 plan i populært
og barnevennelig område - God standard - 4
soverom
Adresse:

Deør vei 46.
1555 Son.

Eiendomstype:

Rekkehus.
(Selveier).

Arealer:

Primærrom: 125 kvm, Bruksareal: 132 kvm, Bruttoareal: 143 kvm.

Prisantydning:

Kr. 3 900 000,- + omk.

Megler:

Michael Pindsle.
Mob: 95 73 33 16.

Eier/Selger:

Christine Teilman.
.

Matrikkel:

Gnr. 135 Bnr. 476 Ideell andel 1/1 i Vestby kommune.

Oppdragsnr.:

8-21-0013

Beliggenhet
Eiendommen ligger på et barnevennlig, rolig og meget populært boområde med flotte
friluftsområder/turstier nærmest rett utenfor døren. Kort vei til idylliske Son sentrum med diverse
butikker, badestrand, båthavn, post, kaféer og restauranter m.m. Barnehager og skoler i nærheten
med adkomst via interne gangveier. Barneskole og ungdomsskole/idrettshall, svømmehall,
kunstgressbane, klubbhus og lysløype på Grevlingen. Gode pendlermuligheter til Moss/Oslo med
jernbanestasjon i nærheten og korresponderende bussforbindelse. Det tar ca. 35 minutter med
bil/tog til Oslo.
Innhold
1. etasje: Bad, hall m/trapp, vaskerom, bod, entré og 2 soverom.
2. etasje: Kjøkken, stue/spisestue og soverom.
Utvendig bod ved inngang.
Standard
Velkommen til Deør vei 46!
En flott rekkehusleilighet med god standard og beliggenhet.
Overflater innvendig gulv og vegger:
Gulv: Fliser på bad og belegg på vaskerom ellers er det parkettgulv. Pene gulv, TG 1.
Vegg: slettmalte flater, flisimiterte plater og flis på bad. Liten bruksslitasje, TG 1.

Entre/Gang:
Innbydende og hyggelig inngangsparti med god plass for oppbevaring av yttertøy og sko. Fra
gangen er det inngang til 2 soverom, trappegang og bad.
Stue:
Hyggelig stue med god plass for sofagruppe og tilhørende møblement samt spisestue. Store
veggflater gir mulighet for reoler og oppheng av bilder. Fra stuen har man adkomst til en veranda på
ca. 17,5 kvm.
Kjøkken:
Pent kjøkken fra Øvereng interiør med slette fronter, laminat benkeplate, dobbel kom med 1-greps
blandebatteri, kjøkkenventilator og integrerte hvitevarer. Kjøkkenet ble oppgradert i 2013. Tilstanden
vurderes som normal, TG 1.
Bad:
Meget pent flislagt bad fra 2013 med kombinert dusj og badekar løsning. Varme i gulvet,
veggmontert toalett og håndvask. Fuktmåler viser normale verdier, TG 1.
Vaskerom:
Boligen har et praktisk vaskerom med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel, utslagsvask og
ekstra toalett.
Soverom:
Boligen har 4 romslige soverom, 3 i 1 etg og 1 i 2 etg.
Terrasse/balkong:
Terrasseplatting på begge sider av i 1 etg. Fra stuen i 2. etasje har man adkomst til en veranda på
ca. 17,5 kvm, her er det gode solforhold gjennom hele dagen. Værslitasje og etterslep på
vedlikehold, TG 2..
Byggemåte
Boligen er fundamentert til fjell og øvrige faste masser. Støpt betongdekke til grunn. Etasjeskillere i
tre. Yttervegger i bindingsverk. Antatt isolert med mineralull i henhold til forskrifter som var gjeldende
da boligen ble oppført. Liggende kledning. Saltakkonstruksjon tekket med taksteinimiterte plater fra
2014. Takrenner og nedløp av plastbelagt stål. Heldekkende beslag over pipe og luftehatter. Vinduer
med rammer og karmer i tre med isolerglass fra byggeår, 2007 og 2012. Ytterdør i tre fra nyere dato.
Verandadør i tre med stort glassfelt med isolerglass fra 2005. Terrassedør i tre med stort glassfelt
med isolerglass fra 2006.
Bebyggelse
Området består hovedsakelig av rekkehus og eneboliger.

Arealer
Primærrom: 125 kvm, Bruksareal: 132 kvm, Bruttoareal: 143 kvm
Følgende rom er inkludert i P-rom: Bad, hall m/trapp, vaskerom, entré, 3 soverom i 1.etg, kjøkken,
stue/spisestue, soverom i 2.etg.
1.Etasje: 61
2.Etasje: 64
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
Varmekabler i hall m/trapp, entré og på bad.
Peisovn med glassfelt i stue/spisestue.
Forøvrig elektrisk oppvarming.
Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)
Areal: 173 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomt
Tomten ligger høyt og fritt i terrenget med fine utsiktsforhold.
Pen felles opparbeidet tomt med diverse beplantning m.m.
Tomten gir et godt inntrykk.
Type, eierform og byggeår
Rekkehus Selveier, oppført i 1974
Parkering
Garasjeplass i felles garasjerekke.
Forøvrig etter gjeldende bestemmelser.
Vei/Vann/Avløp
Offentlig
Kommunale avgifter
Kr. 5 767,39 pr. år
De kommunale avgiftene gjelder Vann, avløp og feie- og tilsynsgebyr.
Andre løpende avgifter
Standard renovasjon fra Movar kr 3.836,- i året.
Regulering
Id: 0158
Navn: DEØR SKOG
Plantype: Eldre reguleringsplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 02.02.2009
Formål: Konsentrert småhusbebyggelse
Feltnavn: B19
Brukstillatelse / ferdigattest
Det foreligger midlertidig brukstillatelse for denne boligen, datert 18.08.1976. At slik tillatelse
foreligger, gir ingen garanti for at det ikke senere er utført arbeider som ikke er byggemeldt/godkjent.

Heftelser/rettigheter
1976/11160-1/5 Erklæring/avtale 20.12.1976
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse av denne eiendom.
Diverse
Hvitevarer utover det som er integrert medfølger ikke i handelen.
Selger opplyser om at det er valgfritt om man ønsker å være medlem i Deør Vel.
Overtagelse
Avklares i forbindelse med budgivning.
Tilstandsrapport
Utført av : Erik Pedersen
Takstdato : 11.03.2020
Markedsverdi : 3 900 000,Formuesverdi : 961 811,Sekundær formuesverdi : 3 462 520,Formuesverdi pr. : 18.12.1931
Totale kostnader
3 900 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
97 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000,-))
-------------------------------------------------------101 470,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------4 001 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.
Formuesverdi
Ligningsverdi som primærbolig kr 961 811 per 18.12.31
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 3 462 520 per 18.12.31
Forsikring
Boligen er forsikret i dag av selger, og kjøper må tegne egne forsikringer 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% av salgssum) + tilretteleggingshonorar (12 400,-)
Kostnad for visningsbistand kr. 2 500,- pr visning.
Krav på dekning av direkte utlegg
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
Forbrukerinformasjon om budgivning
Budskjema
Energimerking
Det er foretatt energimerking av boligen. Det er gitt energikarakter Oppvarmingskarakter Oransje Energikarakter F

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.
Ansvarlig megler:
Michael Pindsle
Mob: 95 73 33 16
E-post: michael.p@fossco.no
Foss & Co Vestby Son Eiendomsmegling AS (Org.nr: 985496242)
Besøksadresse:
Storgt 30.
1556 Son.
Tlf: 64 98 66 88.

TILSTANDSRAPPORT BOLIG
Bygningsteknisk gjennomgang med
- verditakst
Deør vei 46, 1555 SON
Gnr 135: Bnr 476
3019 VESTBY KOMMUNE
Rekkehus

SERTIFISERT TAKSTMANN
Erik Pedersen
Telefon: 976 57 931
E-post: erik@norskboligtakst.no
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
Norsk Boligtakst AS
Vadbakken 6, 1592 VÅLER I ØSTFOLD
Telefon: 976 57 931
Organisasjonsnr: 917 377 545

Dato befaring: 10.03.2021
Utskriftsdato: 12.03.2021
Oppdragsnr: 3803
Referansenr: ea365fb

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

Norsk Boligtakst sin filosofi er enkel : ”Din bolig betyr alt”. Dette betyr at jeg skal tilby takstrapporter med høy
faglig kvalitet til avtalt tid og pris. Jeg har alltid kunden i fokus.God service, raske tilbakemeldinger og god
kommunikasjon er ting jeg verdsetter og etterlever.

Når du bruker Norsk Boligtakst kan Du være trygg på rett kompetanse. Takstmann Erik Pedersen
har høyeste utdannelse innen takstfaget. Videre er han utdannet eiendomsforvalter. For å sikre
sin kompetanse har Erik blitt sertifisert gjennom Norsk Veritas samt fullført og bestått eksamen
innen våtrom. Dette innebærer at foretaket og takstmannen kan utføre tilstandsanalyse av
våtrom samt godkjenne våtrom herunder uavhengig kontroll.
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þ
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GRUNNLEGGENDE TAKSERING
TILSTANDSANALYSE AV BOLIGER
VERDITAKSERING AV BOLIGER
FORVALTNING OG UTVIKLING AV EIENDOM
VERITAS GODKJENT FOR BOLIGSALGSRAPPORTER
GODKJENT VÅTROMSBEDRIFT

GODKJENT VÅTROMSBEDRIFT

VERITAS GODKJENT TAKSTMANN FOR BOLIGTAKSTRAPPORT

MEDLEM I NORSK TAKST

Erik Pedersen

TAKSTMANN / DAGLIG LEDER
NORSK BOLIGTAKST AS
MEDLEM AV NORSK TAKST
+ 47 97 65 79 31
erik@norskboligtakst.no
www.norskboligtakst.no

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 135: Bnr 476
3019 VESTBY KOMMUNE
Deør vei 46, 1555 SON

Norsk Boligtakst AS
Vadbakken 6, 1592 VÅLER I ØSTFOLD
Telefon: 976 57 931

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/9d9567e9-e66c-42c8-a6ff-2447b4e6a408

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.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 10.03.2021

Side: 2 av 16

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 135: Bnr 476
3019 VESTBY KOMMUNE
Deør vei 46, 1555 SON

Norsk Boligtakst AS
Vadbakken 6, 1592 VÅLER I ØSTFOLD
Telefon: 976 57 931

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
Tilstandsvurdering gjelder hovedbygning. Eventuelle tilleggsbygg er beskrevet på mer generelt grunnlag. Referansenivå er
forskrifter og byggeskikk som var gjeldende da bygget ble oppført. Normal slit og elde beskrives ikke. Ved besiktigelsen blir det
gjort stikkprøver med fuktindikator på erfaringsmessig utsatte plasser som våtsoner m.m. dersom disse er tilgjengelige.
Eventuelle mangler blir da kommentert. Utstyr og innredninger er ikke funksjonstestet. Opplysninger om årstall, utskiftninger/
fornyelser av rom og bygningsdeler, samt forhold knyttet til vann og avløp, adkomstvei m.m. er i henhold til opplysninger gitt av
rekvirent/eier/tilstedeværende, med mindre annet fremgår. Arealene er oppmålt innvendig (BRA) og tillagt skjønnsmessig vurdert
veggtykkelse for beregning av BTA. Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser. Yttertak inspiseres normalt fra innsiden og
utvendig fra bakken. Det er ikke fremlagt dokumentasjon vedr. tetthet i bygget eller vedr. termografering av bygget. Dersom ikke
annet er nevnt har det ikke vært foretatt radonmåling i boligen. Det er ikke foretatt kontroll om bygget er endret i forhold til
byggesøknad. Ved rapportering av eierseksjon er det ikke forelagt dokumentasjon på oppdeling av seksjonen hvis ikke annet er
nevnt. Det kan generelt finnes materialer på eiendom som defineres som spesialavfall. F. eks ble det frem til ca. 1980 benyttet
asbestholdige materialer i enkelte bygningsdeler og det ble produsert isolerglass som kan inneholde PCB-holdig fugemasse.
Asbest og PCB må betraktes som spesialavfall ved eventuell sanering. Ved besiktigelsen er det ikke mulig å dokumentere hvor
mye isolasjon som er i gulv, yttervegger og tak. Dersom isolasjonstykkelser er oppgitt i rapporten er dette på grunnlag av
opplysninger ved besiktigelsen eller på grunnlag av normal byggeskikk fra byggeår.
Fuktsikring på våtrom er vurdert ut fra evt. dokumentasjon samt observasjoner i rommet og inntilliggende konstruksjon.
Innebygget/skjult fuktsikring vil uansett være uoversiktlig. Arealene er beregnet og beskrevet iht. rommenes faktiske bruk selv om
rommene kan være i strid med byggeforskrifter. For tilstandsrapport vedr. sameie eller borettslag blir bygningsdeler som er
sameiets/borettslagets vedlikeholdsansvar ikke vurdert. Dersom det foreligger tilstandsvurdering av fellesdeler anbefales dette
innhentet. Tilstandsgrader settes etter følgende kriterier:
TG 1: Eldre enn 5 år og funksjonelt - eventuelt med marginal bruksslitasje.
TG 2: Mer enn 50 % av normal brukstid er oversteget - eventuelt bruksslitasje med utbedringsbehov.
TG 3: Bygningsdelen har funksjonssvikt med behov for utbedringer - eventuelt utskiftning.
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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
Alle bygningsdeler og rom er grundig undersøkt og det henvises til detaljerte beskrivelser under de ulike rom og bygningsdeler.
Det gjøres oppmerksom på at et rom eller en bygningsdel kan fungere godt selv om den får TG2.
Tilstandsgrad er dels satt grunnet alder på bygningsdelen - ikke nødvendigvis grunnet funksjonssvikt.
Rekkehus opprinnelig oppført i 1974.
God og innholdsrik planløsning over 2 plan.
Garasjeplass i felles garasjerekke medfølger.
Egen bod ved inngangsparti.
Rekkehuset er vesentlig oppgradert de senere år av nåværende eier.
De viktigste oppgraderinger:
- Ny taktekking i 2014.
- Vesentlig overflateoppussing.
- Nytt kjøkken i 2013 fra Øvereng Interiør.
- Nytt bad i 2013.
- Kledning malt i 2020.
- Enkelte nye vinduer.
Standarden er god med parkett, fliser, integrerte hvitevarer, ildsted, varmekabler m.m.
God tilstand på tak som er fra 2014. Tørt og fint undertak med vektprosent på 10% som er meget tørt. Nyere ytterdører med
normal tilstand. TG er satt til 2 på vinduer grunnet vinduer fra byggeår. Pent nyere kjøkken med god tilstand. Bad uten avvik med
god tilstand, oppgradert av fagfolk i 2013. Pene velholdte og oppgraderte overflater med god tilstand. Bereder fra 2012 og øvrige
komponenter med god tilstand.
Det understrekes at dette kun er en oppsummering.
Hele rapporten må leses for å få en oversikt over boligens tilstand.
Oppsummert:
- Rekkehus med innholdsrik og god planløsning.
- Gjennomgånde god tilstand med kun få avvik opp mot alder.
- Pen tomt med gode sol, utsikts og lysforhold.
- Rolig og sentral beliggenhet.
Boligen anses som et godt panteobjekt.
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Markeds- og låneverdi
Tilleggsdel til Tilstandsrapport bolig

Beliggenhet:
Eiendommen ligger på et barnevennlig, rolig og meget populært boområde med flotte friluftsområder/turstier nærmest rett utenfor
døren. Kort vei til idylliske Son sentrum med diverse butikker, badestrand, båthavn, post, kaféer og restauranter m.m. Barnehager
og skoler i nærheten med adkomst via interne gangveier. Barneskole og ungdomsskole/idrettshall, svømmehall, kunstgressbane,
klubbhus og lysløype på Grevlingen. Gode pendlermuligheter til Moss/Oslo med jernbanestasjon i nærheten og
korresponderende bussforbindelse. Det tar ca. 35 minutter med bil/tog til Oslo.
Om tomten:
Tomten ligger høyt og fritt i terrenget med fine utsiktsforhold. Pen felles opparbeidet tomt med diverse beplantning m.m. Tomten
gir et godt inntrykk.
Generelt:
Markedsverdi gir uttrykk for den salgsverdien som kan forventes for eiendommen i dagens marked slik den fremstår på
befaringstidspunktet; størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som
grunnlag for langsiktig belåning. Det er gjort fradrag for elde, slitasje, utidsmessighet og vedlikeholdsmangler.
Markedsverdi (normal salgsverdi)

kr

3 900 000

Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi):

kr

3 300 000

VÅLER I ØSTFOLD, 12.03.2021

Erik Pedersen
Takstmann MNTF/Bygningstekniker
Telefon: 976 57 931
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Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde:

Christine Teilman

Takstmann:

Erik Pedersen

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 10.03.2021.
- Erik Pedersen. Takstmann MNTF / Bygningstekniker. Tlf. 97 65 79 31
- Christine Teilman.

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse:

Rekkehus

Beliggenhet:

Eiendommen ligger på et barnevennlig, rolig og meget populært boområde med flotte friluftsområder/
turstier nærmest rett utenfor døren. Kort vei til idylliske Son sentrum med diverse butikker, badestrand,
båthavn, post, kaféer og restauranter m.m. Barnehager og skoler i nærheten med adkomst via interne
gangveier. Barneskole og ungdomsskole/idrettshall, svømmehall, kunstgressbane, klubbhus og
lysløype på Grevlingen. Gode pendlermuligheter til Moss/Oslo med jernbanestasjon i nærheten og
korresponderende bussforbindelse. Det tar ca. 35 minutter med bil/tog til Oslo.

Om tomten:

Tomten ligger høyt og fritt i terrenget med fine utsiktsforhold.
Pen felles opparbeidet tomt med diverse beplantning m.m.
Tomten gir et godt inntrykk.

Tilknytning vann:

Offentlig.

Tilknytning avløp:

Offentlig.

Lovlighet

Alle rom for varig opphold tilfredsstiller krav til høyde, dagslyskrav samt rømning.
Merk at det er nye regler fra 01.01.2016 som gjør det lettere å få godkjent bolig for utleie.
Det understrekes at alle forhold knyttet til bruk, lovlighet, tilbygg m.m må undersøkes hos PBE i Vestby
kommune.

Energimerking

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående
bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv
ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no.

Byggemåte

Boligen er fundamentert til fjell og øvrige faste masser. Støpt betongdekke til grunn. Etasjeskillere i tre.
Yttervegger i bindingsverk. Antatt isolert med mineralull i henhold til forskrifter som var gjeldende da
boligen ble oppført. Liggende kledning. Saltakkonstruksjon tekket med taksteinimiterte plater fra 2014.
Takrenner og nedløp av plastbelagt stål. Heldekkende beslag over pipe og luftehatter. Vinduer med
rammer og karmer i tre med isolerglass fra byggeår, 2007 og 2012. Ytterdør i tre fra nyere dato.
Verandadør i tre med stort glassfelt med isolerglass fra 2005. Terrassedør i tre med stort glassfelt med
isolerglass fra 2006.

Parkering

Garasjeplass i felles garasjerekke.
Forøvrig etter gjeldende bestemmelser.

Matrikkeldata
Matrikkel:

Kommune: 3019 VESTBY Gnr: 135 Bnr: 476

Eiet/festet:

Eiet

Areal:

173,4 m² Arealkilde: EDR

Hjemmelshaver:

Christine Teilman

Adresse:

Deør vei 46, 1555 SON
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Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Kommentar

EDR

10.03.2021

Opplysninger vedr eiendomsbetegnelser,
hjemmel, tomteareal og byggeår er oppgitt ved
elektronisk grunnbok - Norsk
eiendomsinformasjon

Status

Sjekkliste

10.03.2021

Sjekkliste for takstmenn er benyttet med
gjennomgang av ulike bygningsdeler.

Bilder

10.03.2021

Takstmannen benytter ofte bilder for å
dokumentere og huske informasjon fra
takstobjektet etter befaring.

Rekvirent

10.03.2021

Opplysninger vedr påkostninger, vedlikehold
m.m. er oppgitt av rekvirent på befaring.

Sider

Vedlagt

Innhentet

Andre forhold
Ligningsverdi:

Innhentes av megler ved salg.

Bygninger på eiendommen
Rekkehus
Rekkehus
Byggeår: 1974 Kilde: I følge EDR.
Anvendelse: Boligen er bebodd.

Arealer
Bruttoareal
Etasje

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

Kommentar

1. etasje

69

64

61

3 Bad, hall m/trapp, vaskerom, bod,
entré, 2 soverom.

2. etasje

69

64

64

Kjøkken, stue/spisestue, soverom.

Bod
Sum bygning:

5

4

143

132

4 Bod.
125

7

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.
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Kommentar areal
Arealet er oppmålt innvendig (BRA), tillagt dels skjønnsmessig vurdert veggtykkelse for beregning av BTA. Det er bruken av
rommet som avgjør om rommet er et P-rom eller S-rom. Endret bruk av rommet kan medføre at rommet endrer status fra P-rom til
S-rom. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Bad, hall m/trapp, vaskerom, entré, 2 soverom

Bod

2. etasje

Kjøkken, stue/spisestue, soverom

Bod

Bod

Konstruksjoner
Rekkehus
Bygning generelt - Rekkehus
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Bygningen er oppført etter den byggeskikk som var vanlig på oppføringstidspunktet, og det vil
normalt kunne registreres enkelte symptomer på avvik fra normal tilstand som følge av normal
slitasje og alder på bygningsdelene. Det er viktig å huske på at bygningen er oppført i henhold til
de forskrifter/regler som var på oppføringstidspunktet og at dagens krav til våtrom, isolasjon,
klima og innemiljø er strengere enn det som var da denne bygningen ble oppført.
Der det er angitt påkostninger samt vedlikehold under de ulike bygningsdeler er dette enten
basert på visuelle observasjoner, informasjon fra eier eller dokumentasjon som er fremvist.
TG angis ikke på dette punkt - kun til informasjon.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

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

Grunn og fundamenter, generelt
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Boligen er fundamentert til fjell og øvrige faste masser.
Støpt betongdekke til grunn.
Etasjeskillere i tre.
Det er målt med nivålaser som viser at gulv og rom er innenfor referanseverdier. Ingen
setninger eller skader er synlig i konstruksjonen.
Tilstanden vurderes normal.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Rekkehus
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.
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Yttervegger
Beskrivelse:

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Yttervegger i bindingsverk.
Antatt isolert med mineralull i henhold til forskrifter som var gjeldende da boligen ble oppført.
Liggende kledning.
Generelt om isolasjon:
- Boliger bygd før ca. 1955 har lite eller ingen isolasjon. I tillegg er de utette. Etasjeskiller/tak var
typisk fylt med spon eller leire.
- Boliger bygd etter 1955 har vanligvis mineralull i vegger og tak/loft. Isolasjonstykkelsen er langt
mindre enn dagens krav.
- Boliger bygd på 1970-, 80- og 90-tallet har vesentlig mindre isolasjon enn dagens krav, og ble
typisk isolert med 10-20 cm. isolasjon.
Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.
Sist vasket og malt i 2020.
Det er foretatt stikkprøver i nedre del av kledning uten å finne tegn til råte/skader.
Vurderes normalt godt vedlikeholdt.
TG angis dog opp mot alder da kledningen opprinnelig er fra byggeår.

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

Vinduer
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vinduer med rammer og karmer i tre med isolerglass fra byggeår, 2007 og 2012.
Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
TG settes opp mot alder på vinduer fra byggeår
Mer enn halvparten av levetid er oppbrukt.
Punkterte glass er bare synlige under spesielle omstendigheter og det utelukkes ikke at det
kan forekomme punkterte glass som ikke ble registrert på befaringstidspunktet.

Ytterdører og porter
Beskrivelse:

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ytterdør i tre fra nyere dato.
Verandadør i tre med stort glassfelt med isolerglass fra 2005.
Terrassedør i tre med stort glassfelt med isolerglass fra 2006.
Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Normal tilstand.

Takkonstruksjon - Rekkehus
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:

Saltakkonstruksjon tekket med taksteinimiterte plater fra 2014.
Takrenner og nedløp av plastbelagt stål.
Heldekkende beslag over pipe og luftehatter.
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Tekkingen vurderes å fortsatt ha lang gjenværende levetid og brukstid.
Det er målt med protimeter i undertak som viser tørre normale forhold.
Vektprosent i tre ca. 9-10 % som er meget tørt.
Informasjon om takrenner og nedløp:
- Det var ikke regn eller nedbør på befaringsdagen og det kan derfor ikke utelukkes hull og
utettheter som først blir synlig når det er nedbør eller regn.

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

Trapper og ramper
Beskrivelse:

Åpen trapp i tre mellom etasjene.

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år.
Trappen avviker dagens forskrifter som tilsier at det skal være rekkverk/håndløper på
begge sider i et trappeløp.

Balkonger, terrasser ol.
Beskrivelse:

Fra det ene soverommet i 1. etasje er det utgang til terrasse på ca. 24 kvm.
Terrasseplatting ved inngangsparti på ca. 21 kvm
Fra stue/spisestue er det adkomst til veranda på ca. 17,5 kvm.

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tid før reparasjon av balkonger i betong er 15 - 25 år.
Værslitasje og etterslep på vedlikehold.
Vask og behandling må påregnes.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst
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Piper og ildsteder - Rekkehus
Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes
avstand til brennbart materiale.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.
Beskrivelse:

Peisovn med glassfelt i stue/spisestue.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takstmannen setter ikke TG på ildsteder.
Det er ikke innhentet informasjon fra Brann og Feievesen.
Det anbefales å kontakte Brann og Feievesen i aktuell kommune for å foreta ytterligere
undersøkelser om ildsted(er).

Bad - Rekkehus
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.
Badet kontrolleres for
- Fuktighet på alle deler av rommet (gulv og vegger).
- Om fallforhold er ivaretatt (se beskrivelse nedenfor).
- Fagmessig utførelse (sprang, synkrone fuger m.m).
- Type ventilering/avtrekk.
- Om det foreligger dokumentasjon.
- Røropplegg vurderes separat under VVS- installasjoner.
Generell informasjon om fall til sluk:
Det anbefales et fall på 1:100 på hele gulvet kombinert med 2,5 cm mellom topp sluk/topp membran eller 1:50 innenfor 80cm av
sluk. Det understrekes at dette er en anbefaling og at fall til sluk kan være oppfylt selv om ikke anbefalinger er fulgt.
Domsavsigelse i retten (13-004937TVI-NOMO s7) sier : "Ved prøving av dusjen på stedet ble det fastslått at vannet renner godt
til sluket, selv om ikke veiledningens anbefalinger er fulgt. De preaksepterte løsningene er ikke å anse som absolutte krav.
Konklusjon er at gulvet har tilstrekkelig med fall mot sluket for den delen av badet som blir utsatt for vann i en brukssituasjon".
Retten konkluderte derfor med at VTEK paragraf 13-10 blir gjeldene: "Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt
lekkasjevann ledes til sluk". Tilstandsvurderingen av fall til sluk baserer seg derfor på om det er fall til sluket fra alle deler av
rommet og ikke om 1:100 / 1:50 er fulgt.
Det er med andre ord nok at lekkasjevann vil renne til sluk og ikke hvor stort fallet er. Dette er kun ulike anbefalinger fra VTEK
samt BBV.

Bygning, generelt - 1. etasje / Bad
Beskrivelse:

Nytt bad i 2013.
Utført av fagfolk, dokumentasjon foreligger.
Baderomsinnredning.
Speilskap med integrerte belysning.
Veggfestet wc.
Badekar med dusjmulighet.
Dusjvegg av glass.
Varmekabler i gulv.
Mekanisk avtrekk.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst
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Gode fallforhold.
Lekkasjevann vil renne til sluk fra alle deler av rommet.
Fuktmåler viser normale verdier.
God inndeling og utførelse.
Avløp fra badekar er ført rett ned i gulv som går videre til sluk, noe ufagmessig løsning.
Vurderes å ikke påvirke TG på rommet.

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

Bygning, generelt - 1. etasje / Vaskerom
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vaskerom med adkomst fra entré.
Opplegg for vaskemaskin/tørketrommel.
Utslagsvask.
Bereder og fordelerskap plassert i samme rom.
Vaskerom er ikke vurdert som våtrom.
Det er dog eget sluk på rommet og fungerer godt med dagens tilstand.
Definisjon våtrom: Bad, dusjrom, vaskerom og rom hvor overflater på vegger og gulv jevnlig
blir utsatt for fritt vann (vannsøl).

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst
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Kjøkken - Rekkehus
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
Beskrivelse:

Kjøkken fra Øvereng Interiør fra 2013.
Beskrivelse og innredning:
Slette fronter.
Laminat benkeplate.
Dobbel kum med 1-greps blandebatteri.
Kjøkkenventilator.
Hvitevarer:
Integrert komfyr.
Integrert induksjonstopp.
Integrert oppvaskmaskin.
Frittstående kjøl/frys.
Vannstoppesystem i benkeskap.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilstanden vurderes normal.
Liten bruksslitasje, ingen spesielle anmerkninger.
God standard.

Innvendige overflater - Rekkehus
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 innvendige gulv
Beskrivelse:

Utskifting/vedlikehold:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Parkett.
Belegg.
Fliser.
Normal tid før utskifting av linoleum er 15 - 25 år.
Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år.
Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5 - 15 år.
Normal tid før utskifting av teppebelegg, nålefilt er 8 - 17 år.
Normal tid før sliping og oljing av tregulv, parkett, oljet er 8 - 16 år.
Pene gulv.
Kun normal bruksslitasje, omfanget er lite.
Vurderingen gjelder P-rom.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst
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Overflater på innvendige vegger
Beskrivelse:

Utskifting/vedlikehold:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Slettmalte flater.
Flisimiterte plater.
Fliser.
Normal tid før maling av papirtapet, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før maling av trepanel, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før maling av plater, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før maling av glassfibervev, malt er 8 - 16 år.
Liten bruksslitasje, ingen spesielle anmerkninger.
Tilstand vurderes normal.
Vurderingen gjelder P-rom.

Overflater på innvendig himling
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Slettmalte flater.
Normal tid før beising av trepanel, beiset er 10 - 15 år.
Normal tid før maling av puss/betong, malt er 12 - 20 år.
Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.
Normal tid før maling av trepanel, malt er 10 - 20 år.
Pene velholdte himlinger.
Vurderingen gjelder P-rom.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Rekkehus
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.

Varme, generelt
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Varmekabler i hall m/trapp, entré og på bad.
Peisovn med glassfelt i stue/spisestue.
Forøvrig elektrisk oppvarming.
TG angis ikke på dette punkt, kun beskrivelse av de ulike varmekilder.

VVS-installasjoner, generelt
Beskrivelse:

Naturlig ventilasjon basert på termisk oppdrift (varm luft stiger).
Tilluft via spalteventiler i vinduer.
Tilluft via klaffeventiler i yttervegger.
Mekanisk avtrekk fra kjøkken.
Varmtvannsbereder på 198 liter.
Produksjonsår 2012.
Vannrør av pex (rør-i-rør).
Vannrør av forniklet kobber.
Vannrør av flexislange.
Avløpsrør av plast.
Vannstoppesystem i benkeskap på kjøkken.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
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Nyere varmtvannsbereder med god tilstand og lav alder.
De ulike VVS-komponenter vurderes å fungere godt.

Brannslokking, generelt
Beskrivelse:

Røykvarslere iht. forskrifter.
Brannslukningsapparat iht. forskrifter.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Er montert iht. forskrifter.
Den nye forskriften om brannforebygging som trådte i kraft 01.01.2016 sier at:
"Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg
eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i
hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske
rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom
rommene er lukket".

Elektriske anlegg - Rekkehus
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:

Sikringsskap med automatsikringer.
8 fordelerkurser på hhv. 16 og 20 ampere.
Hovedkurs på 50 ampere.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takstmannen setter ikke TG på det elektriske anlegget.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst
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Beregninger
Teknisk verdi bygninger
Rekkehus
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

kr

2 376 000

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

kr

- 460 000

Sum teknisk verdi bygninger

kr

1 916 000

kr

1 916 000

Tomteverdi
Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal
tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi
for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for
attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.
Tomteverdi:

kr

2 000 000

kr

3 916 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet:

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven
Oppdragsnummer

8210013

Adresse

Deør vei 46

Postnummer

1555

Er det dødsbo?

Ja

X Nei

Salg ved fullmakt?

Ja

X Nei

X Ja

Nei

Har du kjennskap til

Poststed

SON

eiendommen?
Når kjøpte du boligen?

Hvor lenge har du bodd i boligen?

2013

Har du bodd i boligen siste 12 mnd?

X Ja

Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?
Selger 1 fornavn

7 år0 mnd

LOfavør Husforsikring
Selger 1 etternavn

Christine

Polise/avtalenr.

22629955

Teilman

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?
X Nei

Ja

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

X Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Firmanavn

Rebygg Rafal Bartczak

Redegjør for hva som er gjort og når

Renoverte hele badet.

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

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

X Ja

Hvis ja, beskrivelse

La nytt flislagt gulv med membran, sluk etter forskrifter

2.2 Er arbeidet byggemeldt?
X Nei

Ja

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

Ja

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

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

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

Ja

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

Ja

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

Ja

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

X Ja

Hvis ja, beskrivelse

Har sett at det har vært muselort på loftet et par ganger i løpet av den tiden jeg har bodd der

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

Ja

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

Ja

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

X Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Firmanavn

Follo Tak Og Vedlikehold

Redegjør for hva som er gjort og når

Nytt tak

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)?
X Nei

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Nytt el‐anlegg da jeg kjøpte rekkehuset

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

Ja

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

Ja

Kommentar
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)?
X Nei

Ja

Kommentar
16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
X 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?
X Nei

Ja

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

Ja

Kommentar
19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?
X Nei

Ja

Kommentar
20. Er det foretatt radonmåling?
X Nei

Ja

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

Ja

Kommentar
22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
X Nei

Ja

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

Ja

Kommentar
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)?
X Nei

Ja

Kommentar

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP
25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?
X Nei

Ja

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

Ja

Kommentar
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?
X Nei

Ja

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

Ja

Kommentar
Tilleggskommentar

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.

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
08.03.2021

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.

Teilman, Christine
---------------------------Signert av

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
08.03.2021

Vestby kommune

Utskriftsdato: 19.02.2021

Adresse: Postboks 144, 1541 VESTBY
Telefon: 64 98 01 00

Kommunale gebyrer
EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kommunenr.

3019

Gårdsnr.

135

Adresse

Deør vei 46, 1555 SON

Bruksnr.

Kilde: Vestby kommune

476

Festenr.

Seksjonsnr.

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2020
Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke
samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per
fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.
Gebyr

Fakturert beløp i 2020

Avløp

2 118,46 kr

Feiing

605,00 kr

Vann

3 043,93 kr

Sum

5 767,39 kr

Prognose kommunale gebyrer fakturert på eiendommen inneværende år
Vare

Grunnlag

Enhetspris

Andel

Korreksjon

Årsprognose

Fakt. hittil i år

Vann; forbruk (avreg.årsoppgjør)

25 m3

24,67 kr

1/1

0%

616,88 kr

616,88 kr

Avløp; forbruk (avreg.årsoppgjør)

25 m3

17,90 kr

1/1

0%

447,50 kr

447,50 kr

1 pipeløp

621,00 kr

1/1

0%

621,00 kr

621,00 kr

Vann; fastgebyr

1 Stk

1 838,00 kr

1/1

0%

1 838,00 kr

459,50 kr

Avløp; fastgebyr

1 Stk

1 584,00 kr

1/1

0%

1 584,00 kr

396,00 kr

Vann; Akonto målt forbruk

25 m3

24,65 kr

1/1

0%

616,25 kr

154,06 kr

Avløp; Akonto målt forbruk

25 m3

28,01 kr

1/1

0%

700,31 kr

175,07 kr

Vann; innbetalt (avreg.årsoppgjør)

-52 m3

24,67 kr

1/1

0%

-1 283,10 kr

-1 283,10 kr

Avløp; innbetalt (avreg.årsoppgjør)

-52 m3

20,14 kr

1/1

0%

-1 047,31 kr

-1 047,31 kr

4 093,53 kr

539,60 kr

Feie- og tilsynsgebyr

Sum
Løpende gebyr brukes for å fordele en årlig kostnad på flere innbetalinger.
Eiendomsskatt er unntatt mva. Andre beløp er inkl. mva.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:
Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring
eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som
oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

Vestby kommune

Deør skog - reguleringsbestemmelser
Egengodkjent av kommunestyret 2.2.2009. Mindre vesentlig endring (1) av plansjefen 8.5.2009
(Omregulering fra friområde til bolig for å rette feil i målebrev). Mindre endring (2) av
plansjefen 20.12.2011 (Justering av formålsgrenser – offentlig vei til eiendom 135/351 og
135/352 omregulert til byggeområde for bolig). Mindre endring (3) av plansjefen 13.9.2012
(Lagt til hensynssone og bestemmelser om kulturminne). Mindre endring (4) av plansjefen
1.11.2017 (Justert byggeområde for bolig B10 – Granliveien).

§ 1 Fellesbestemmelser
Bruksareal under terreng
Bruksareal medregnes ikke der avstanden mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå er
mindre enn 0,5 meter. Der avstanden er mellom 0,5 og 1,5 meter medtas bruksarealet med 50 %.
Der avstanden er over 1,5 meter medtas bruksarealet med 100 %.

§ 2 Byggeområde for frittliggende småhusbebyggelse
I område B5-B12 kan det oppføres frittliggende enebolig og enebolig med en sekundærleilighet
samt tilhørende anlegg. I område B15 – B18 kan det oppføres frittliggende tomannsboliger med
tilhørende anlegg, men garasje/carport tillates ikke.
Bebyggelsen skal ha saltak med møne i bygningens lengderetning. I område B5 – B12 skal
takvinkel være mellom 22° og 38°. I område B15 – B18 skal eksisterende takvinkel,
gesimshøyde og mønehøyde ikke endres. Minste netto regulerte tomteareal er 700 m2. I B5 –
B12 er tillatt bebygd areal % -BYA = 25 %. I B15 - B18 er tillatt bruksareal T-BRA = 150 m².
For B21 gjelder bestemmelsene for tilgrensende område i reguleringsplan for Labo. For B22
gjelder bestemmelsene for tilgrensende område i kommuneplanens arealdel.
Garasje m.m. i B5 – B12
Dersom det ikke er oppført garasje, carport eller parkering under terreng skal det i forhold til
grad av utnytting reserveres 18m2 bruksareal per krevet biloppstillingsplass. Garasjer, uthus og
lignende kan plasseres nær vei som anvist i forskrift om parkering i Vestby kommune. For
garasje, uthus og lignende er maksimal gesimshøyde 3,0 meter.

§ 3 Byggeområde for konsentrert småhusbebyggelse
I område B1 – B4 og B19 – B20 kan det oppføres rekkehus med tilhørende anlegg. Det tillates
ikke oppført garasje/carport.
I område B13 – B14 kan det oppføres enebolig i kjede med tilhørende anlegg.

Bebyggelsen skal ha saltak med møne i bygningens lengderetning. Eksisterende takvinkel,
gesimshøyde og mønehøyde skal ikke endres. I området er tillatt bruksareal T-BRA = 150 m2.

§ 4 Gang- og sykkelveger
Gang- og sykkelvegen fra Tyriveien og sørover kan benyttes som kjøreatkomst for eiendommene
135/481, 135/482, 135/443 og 135/444.

§ 5 Friområder
Områder for lekeplass er spesielt avmerket. Resten av område kan benyttes til park,
grøntområder, lek og lignende. Trafokiosker i tilknytning til boligområdets strømforsyning kan
tillates.

§ 6 Fellesområde – Felles areal for garasjer
Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter. Tillatt tomteutnyttelse er % -TU = 45 %.
FP1 og FP2 er felles for eiendommene innenfor B1, B2, B3 og B4, samt eiendommene 135/317
og 135/313. FP3 er felles for eiendommene 135/481, 135/482, 135/444 og 135/445. FP4 er felles
for eiendommene innenfor B19 og B20. FP5 er felles for B18 og for eiendommene 135/487,
135/488, 135/489, 135/490, 135/434, 135/433, 135/432 og 135/431. FP6 er felles for alle
boligeiendommene innenfor reguleringsplanen med unntak av B21 og B22.

§ 7 Spesialområde - Frisiktsone
Innenfor frisiktsonen skal terreng, vegetasjon, plassering av innretninger og gjenstander,
herunder parkering, ikke stikke høyere enn 0,5 meter over planet som dannes mellom de
tilstøtende veiene. Enkeltstående stammetrær som ikke hindrer sikten kan tillates.

§ 8 Hensynssone – båndlegging
Området med hensynssonene navngitt H730_1 er båndlagt etter Lov om kulturminner. Det er
ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre,
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminnet eller fremkalle fare for at
dette kan skje. Ved tiltak må Akershus fylkeskommune kontaktes.

Utskriftsdato: 19.02.2021

Eiendomskart for eiendom 3019 - 135/476//
5m
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Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser eller der eiendommen ikke er oppmålt.

Areal og koordinater for eiendommen
Areal

173,40 m2

Arealmerknad

Representasjonspunkt

Koordinatsystem

EUREF89 UTM Sone 32

Nord

6600106,5

Grensepunkter

Øst

596377,9

Grenselinjer (m)

#

Nord

Øst

1

6600103,71

596374,91

13 cm Ikke spesifisert (IS)

Ukjent (97)

26,36

2

6600126,74

596387,73

13 cm Ikke spesifisert (IS)

Ukjent (97)

6,58

3

6600123,54

596393,48

13 cm Ikke spesifisert (IS)

Ukjent (97)

26,38

4

6600100,49

596380,64

13 cm Ikke spesifisert (IS)

Ukjent (97)

6,57

Nøyaktigh.

Nedsatt i

Grensepunkttype

Lengde

Radius

Grunnkart

Vestby kommune

Eiendom:
Adresse:
Dato:
Målestokk:

135/476
Deør vei 46
19.02.2021
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.

Kommuneplankart

Vestby kommune

Eiendom:
Adresse:
Utskriftsdato:
Målestokk:

135/476
Deør vei 46
19.02.2021
1:2000

UTM-32

©Norkart 2021
Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring

Eiendomsrapport (Datakilde: Oppdatert kopi av matrikkelen)
Vestby kommune: Grunneiendom 3019-135/476

Utskriftsdato: 19.02.2021 15:41

Eiendomsdata (Grunneiendom)
Bruksnavn

TOMT 136 B

Beregnet areal

173.4

Etablert dato

07.11.1975

Historisk oppgitt areal

174

Oppdatert dato

08.11.2012

Historisk arealkilde

Målebrev (1)

Skyld

0.01

Antall teiger

1

Arealmerknader
Tinglyst

Del i samla fast eiendom

Grunnforurensning

Avtale/Vedtak om gr.erverv

Bestående

Under sammenslåing

Kulturminne

Seksjonert

Klage er anmerket

Ikke fullført oppmålingsforr.

Har fester

Jordskifte er krevd

Mangel ved matrikkelføringskrav

Frist fullføring:
Frist retting:

Forretninger
Brukstilfelle
Forretningstype

Forr.dato
M.før.dato

Kom. saksref.
Annen ref.

Omnummerering
Omnummerering

01.01.2020
01.01.2020

Endre egenskaper
Annen forretningstype

21.03.2011
21.03.2011

Skylddeling
Skylddeling

07.11.1975

Involverte
Berørte
135/476
135/476

Sentralpunkt flyttet
135/256 (-174), 135/476 (174)

Teiger (Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32)
Type teig
Eiendomsteig

X

Y

6600106.5

596377.9

H

H.teig

Ber. areal

Ja

173.4

Arealmerknad

Tinglyste eierforhold
Navn
ID

Rolle
Andel

Adresse
Poststed

Status
Kategori

TEILMAN CHRISTINE
F130571*****

Hjemmelshaver (H)
1/1

Are Skjøy, Gamle Tanumvei 24 A
1341 SLEPENDEN

Bosatt i Norge (B)

Andel i sameier
Matrikkelnr for sameie

Eiendomstype

Andel

3019-135/471

Grunneiendom

1/10

3019-135/474

Grunneiendom

1/19

3019-135/492

Grunneiendom

1/10

Adresse
Vegadresse: Deør vei 46

Adressetilleggsnavn:

Poststed

1555 SON

Kirkesogn

02090202 Såner

Grunnkrets

214 DEØR SKOG

Tettsted

31 Moss

Valgkrets

5 SON/SOLHØY

Bygg
Nr

Bygningsnr

1

148696209

Lnr

Type

Bygningsstatus

Dato

Rekkehus (131)

Tatt i bruk (TB)

01.01.1976

Norkart AS, Postboks 145, 1301 Sandvika (Org.nr. 934 161 181)

Side 1 av 2

Eiendomsrapport (Datakilde: Oppdatert kopi av matrikkelen)
Vestby kommune: Grunneiendom 3019-135/476

Utskriftsdato: 19.02.2021 15:41

1: Bygning 148696209: Rekkehus (131), Tatt i bruk 01.01.1976
Bygningsdata
Næringsgruppe

Bolig (X)

BRA Bolig

Sefrakminne

Nei

BRA Annet

Kulturminne

Nei

BRA Totalt

Opprinnelseskode

Massivregistrering

BTA Bolig

Har heis

Nei

BTA Annet

Vannforsyning

BTA Totalt

Avløp

Bebygd areal

Energikilder

Ufullstendig areal

Ja

Oppvarmingstyper

Antall boenheter

1

Bygningsstatushistorikk
Bygningsstatus

Dato

Reg.dato

Tatt i bruk

01.01.1976

06.04.2005

Bruksenheter
Type

Adresse

Br.enhet

Eiendom

BRA

Rom

Bad

WC

Bolig

Deør vei 46

H0101

135/476

0

0

0

0

Kjøkkentilgang

Etasjer
Etasje

Ant. boenh.

BRA Bolig

BRA Annet

Sum BRA

BTA Bolig

BTA Annet

Sum BTA

H01

1

0

0

0

0

0

0

Rapportmal: 'matrikkel' Versjon: '27112017.1' © Norkart AS

Norkart AS, Postboks 145, 1301 Sandvika (Org.nr. 934 161 181)
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Utskriftsdato: 19.02.2021

Oversiktskart for eiendom 3019 - 135/476//

100 m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

Vestby kommune

Utskriftsdato: 19.02.2021

Adresse: Postboks 144, 1541 VESTBY
Telefon: 64 98 01 00

Planopplysninger
EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kommunenr.

3019

Gårdsnr.

Adresse

Deør vei 46, 1555 SON

135

Bruksnr.

476

Kilde: Vestby kommune

Festenr.

Seksjonsnr.

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte
plan med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på
eiendommen. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik. Spesielt gjelder dette for eiendommer med
usikre eiendomsgrenser, eller der eiendommen ikke er oppmålt.

Kommuneplaner
Id

KPLAN2019

Navn

KOMMUNEPLAN 2019-2030

Plantype

Kommuneplanens arealdel

Status

Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse

18.03.2019

Bestemmelser

http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3019/GjeldendeBestemmelser/KPLAN2019_bestemmelser.pdf

Delarealer

Delareal 173 m2
Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

Reguleringsplaner
Id

0158

Navn

DEØR SKOG

Plantype

Eldre reguleringsplan

Status

Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse

02.02.2009

Bestemmelser

http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3019/GjeldendeBestemmelser/0158_bestemmelser.pdf

Delarealer

Delareal 173 m2
Formål Konsentrert småhusbebyggelse
Feltnavn B19

Side 1 av 1

Reguleringsplankart

Vestby kommune

Eiendom:
Adresse:
Utskriftsdato:
Målestokk:

135/476
Deør vei 46
19.02.2021
1:1000

UTM-32

©Norkart 2021
Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring

Vestby kommune

Utskriftsdato: 19.02.2021

Adresse: Postboks 144, 1541 VESTBY
Telefon: 64 98 01 00

Vann og avløp
EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kommunenr.

3019

Gårdsnr.

Adresse

Deør vei 46, 1555 SON

135

Bruksnr.

476

Kilde: Vestby kommune

Festenr.

Seksjonsnr.

Informasjon om vann/avløp registrert på eiendommen
Målernummer
00815641

Stand

Dato

979

31.12.2020

Avlesningstype

Forbruk 2020

Årsavlesning - Ekstern kilde

NB: Måler 00815641 har ikke fått innmeldt årsavlesning siden 01.01.2011.
Offentlig vann

Ja

Offentlig avløp

Ja

Privat septikanlegg

Nei

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:
Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring
eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som
oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.
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Vegstatuskart for eiendom 3019 - 135/476//
30 m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

Vestby kommune
Postadresse: Postboks 144, 1541
VESTBY
Telefon: 64 98 01 00
E-post: post@vestby.kommune.no
Dato: 04.03.2021

MEGLEROPPLYSNINGER
0000 Produktnavn
Gnr:

135

Bnr:

Adresse:

Deør vei 46, 1555 SON

476

Fnr:

Snr:

Planer under arbeid
Ligger eiendommen under område som skal
reguleres?

Ja

Nei

Ligger eiendommen innenfor bevaringsområde ?

Ja

Nei

Er bygninger registrert i SEFRAK-register?

Ja

Nei

Ja

Nei

Merknad:

Bevaring

Merknad:

Bygninger

Mangler det dokumenter for noen av tiltak på
eiendommen.

Ulovlige tiltak.

Ja

Nei

Byggesaker under behandling.

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Merknad:

Bopliktområde
Ligger eiendommen innenfor bopliktområde ?
Merknad:

Fjærnvarme
Ligger eiendommen innenfor fjærnvarmeområde ?
Merknad:

Annet relevant informasjon
Merknad:

Bestemmelser til Vestby kommuneplan
Egengodkjent av kommunestyret 18.3.2019 i sak 13/19.

§ 1 Krav om regulering (PBL § 11-9 nr. 1)
I områder for bebyggelse og anlegg kan tiltak etter PBL § 20-1 pkt. a, b, d, g, k, l og
m, for fritidsbebyggelse også h og j, ikke finne sted før området inngår i
reguleringsplan.
I områder for boligbebyggelse, offentlig- og privat tjenesteyting samt
næringsbebyggelse er kravet unntatt for tiltak etter PBL § 20-4 pkt. a, c og e, samt §
20-5.
I områder for fritidsbebyggelse er kravet unntatt for en ikke vesentlig utvidelse av
eksisterende fritidsbebyggelse (maksimum 20 m2 BRA og maksimum 20 m2 BYA, og
kun en gang). I områder merket A er kravet i tillegg unntatt for tiltak etter PBL § 20-1
pkt. b samt utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse inntil tillatt bruksareal
BRA=100 m2 for den enkelte tomt.

§ 2 Boliger m.m. Tiltak unntatt fra reguleringskravet i § 1 (PBL § 119 nr. 5)
I områder for boligbebyggelse, offentlig- og privat tjenesteyting samt
næringsbebyggelse, som ikke inngår i reguleringsplan, er prosent bebygd areal for
den enkelte tomt %-BYA=30 % og tillatt bruksareal BRA=300 m2. Maksimal
gesimshøyde er 6 meter og maksimal mønehøyde er 9 meter.

§ 3 Fritidsbebyggelse. Tiltak unntatt fra reguleringskravet i § 1 (PBL
§ 11-9 nr. 5)
I områder for fritidsbebyggelse, som ikke inngår i reguleringsplan, er maksimal
gesimshøyde 3 meter og maksimal mønehøyde 5 meter. Maksimal gesimshøyde ved
flatt tak er 4 meter. Maksimal gesimshøyde ved pulttak er 4,5 meter.

§ 4 Utbyggingsavtale (PBL §§ 11-9 nr. 2, 17-2 og 17-3)
Utbyggingsavtaler kan benyttes i hele Vestby kommune.
I de tilfeller der kommunen ønsker å stille krav om fortrinnsrett til å kjøpe til
markedspris forutsettes utbyggingsavtaler inngått.
Reguleringsplan for IKEA
Før utbygging av området som omfattes av reguleringsplan for IKEA (Delijordet)
forutsettes det inngått en utbyggingsavtale hvor utbygger forplikter seg til å
planlegge, gjennomføre og bekoste vei- og trafikkanlegg samt flytting av matjord.
Matjorda skal flyttes til et nytt areal som ikke er dyrka eller dyrkbar mark i dag, for å
gi et nytt areal med dyrka mark som kvalitetsmessig blir minst like bra som
opprinnelig område. Det skal også utarbeides et miljøoppfølgingsprogram for å
overvåke og evt. sette i verk tiltak for å få tilfredsstillende kvalitet på
nydyrkingsområdet.
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§ 5 Opparbeidelse av offentlig vei (PBL § 11-9 nr. 4)
Krav om opparbeidelse av offentlig vei etter PBL § 18-1 kan fravikes i de områder
kommunen finner det formålstjenlig dersom tiltakshaver innbetaler sin andel av
kostnadene til kommunalt veifond. Det forutsettes at tiltaket kan nås tilfredsstillende
med eksisterende veianlegg og at tiltakshaver vederlagsfritt avgir grunn som er
regulert til offentlig vei.

§ 6 Leke- og uteoppholdsareal (PBL § 11-9 nr. 4, 5 og 8)
Ved ny bebyggelse, bruksendring og hovedombygging i områder for sentrumsformål:
•
I en avstand på maksimum 100 meter trafikksikker gangavstand fra bolig skal
det være en sandlekeplass på minimum 100 m² som er sikret for allmennheten.
Lekeplassen skal opparbeides med egnet lekeutstyr, benk og bord.
•
Minste uteoppholdsareal MUA=30 m² pr. boenhet. Ikke overbygd del av
terrasser og takterrasser skal regnes med i uteoppholdsarealet.
Ved ny bebyggelse, bruksendring og hovedombygging til bolig i tettbebygd strøk og
ved nye reguleringsplaner med formål bolig, utenfor areal for sentrumsformål:
•
I en avstand på maksimum 100 meter trafikksikker gangavstand fra bolig skal
det være en sandlekeplass på minimum 150 m² som er sikret for allmennheten.
Lekeplassen skal opparbeides med egnet lekeutstyr, benk og bord.
•
I en avstand på maksimum 200 meter trafikksikker gangavstand fra bolig skal
det være en kvartalslekeplass på minimum 1.000 m² som er egnet til ballek, sykling
og andre aktiviteter. Lekeplassen skal ligge inntil et naturområde.
•
I en avstand på maksimum 400 meter trafikksikker gangavstand fra bolig skal
det være et større lekefelt på minimum 4.000 m².
•
Dersom et eller flere av kravene for leke- og oppholdsareal ikke lar seg løse,
skal det være et minste uteoppholdsareal MUA=200 m 2 pr. boenhet. I tillegg skal
leke- og oppholdsareal etter kravene over, regulert for mindre enn 10 år siden
opparbeides.

§ 7 Parkering (PBL § 11-9 nr. 3 og 5)
Ved ny bebyggelse, bruksendring og hovedombygging gjelder følgende krav til
parkering:
Kravet til antall parkeringsplasser skal avrundes opp til nærmeste hele plass.
Biloppstillingsplasser
Absolutte krav til biloppstillingsplasser:
Enebolig og tomannsbolig
2 plasser pr. boenhet
Sekundærleilighet under 70 m2
1 plass pr. boenhet
Konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse:
1-2 rom
0,8 – 1 plass pr. boenhet*
3 rom og større
1,5 – 2 plasser pr. boenhet *
* I tillegg 0,2 plasser pr. boenhet til besøksparkering.
Maksimumskrav til biloppstillingsplasser:
Industri/lager
Hotell/overnattingssted
Bevertningssted
Barnehage

10 plasser pr. 1000 m2 BRA
0,6 plasser pr. gjesterom
0,2 plasser pr. sitteplass
1,1 plasser pr. ansatt
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Familiebarnehage
1 plass pr. ansatt
Kontor
1 plass/ 100 m2 BRA
Forretning
1,7 plasser/ 100 m2 BRA
Handel med plasskrevende varer
1,4 plasser/ 100 m2 BRA
Barne- og ungdomsskole
0,7 plasser pr årsverk
(inkludert gjesteparkering i forbindelse med levering og henting av barn)
Videregående skole
0,3 plasser pr årsverk
For områder omfattet av reguleringsplan for IKEA, reguleringsplan for Norwegian
Outlet og områderegulering for Vestby sentrum med detaljreguleringer, gjelder
parkeringsbestemmelser som fastsatt i reguleringsplan.
Minst 20 % av biloppstillingsplassene skal ha lademulighet med egne elbilkontakter
eller være forberedt for lademulighet (plass til egen strømkurs i sikringsskap og
trekkerør fram til parkeringsplassen). Minst 40 % av elbilkontaktene skal kunne lades
samtidig.
Parkeringsanlegg skal ha en fri høyde på minst 2,4 meter. Inntil 10 % av anlegg
tillates med en redusert fri høyde på minst 2,1 meter.
Inntil 3 % av biloppstillingsplassene skal erstattes med MC parkering når de bygges.
I parkeringsanlegg skal minst 5 % av biloppstillingsplassene reserveres for
bevegelseshemmede og plasseres enkelt og nært målpunkt.
Parkeringsplasser skal utformes og plasseres som anbefalt i kapittel D.7 i Håndbok
N100 Veg- og gateutforming fra Statens vegvesen 2017. Parkeringsanlegg på
bakken skal opparbeides med vegetasjon mellom parkeringsrekkene.
Parkeringsplasser skal kunne benyttes uavhengig av hverandre. Parkeringsrekker
uten gjennomkjøring skal maksimum ha 6 plasser.
Garasje kan plasseres inntil 1,5 meter fra regulert veigrunn. I tillegg skal det være
minst 5,0 meter utenfor regulert veigrunn rett foran garasjeporten. Bestemmelsen
gjelder ikke langs riks- og fylkesveger.
Frikjøp av parkeringsplasser
Kommunen kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på
fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av
offentlige parkeringsanlegg. Beløp pr. manglende parkeringsplass i areal for
sentrumsformål og innenfor reguleringsplanene IKEA (Delijordet), Son indre, Son
havn nord og Kolåsveien/Båtbyggerveien skal være kr. 250.000,-. For resten av
kommunen skal beløpet være kr. 50.000,- (jf. PBL § 28-7).
Sykkelparkering
Minimumskrav til sykkelparkeringsplasser:
Bolig
(4 plasser ved individuell parkering)
Overnattingssted
Restaurant
Gatekjøkken
Barnehage/familiebarnehage

2,5 plasser pr. bolig
2 plasser pr. 100 m2 BRA
2 plasser pr. 10 seter
2 plasser pr. 10 årsverk
1 plass pr. ansatt
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Skole
Forretning/tjenesteyting ellers
Kontor
Industri/lager

48 plasser pr. 10 årsverk
2 plasser pr. 100 m2 BRA
3 plasser pr. 100 m2 BRA
1 plass pr. 100 m2 BRA

Sykkelparkeringsplasser skal plasseres under tak og nær inngangspartier eller heis. I
fellesanlegg skal minst 50 % av plassene pluss plass til sykkelvogner, ekstra brede
sykler, HC-scootere o.l. være innelåst og med tilgang til ladning og luft.

§ 8 Avkjørsler (PBL §§ 11-9 nr. 3 og 11-10 nr. 4)
Meget streng holdning (E6 og FV 151 Hobølveien):
 Vegene skal i prinsippet være avkjørselsfrie. Dette gjelder også for
driftsavkjørsler.
 Nye avkjørsler og utvidet bruk av eksisterende avkjørsler, tillates kun i
samsvar med stadfestet reguleringsplan.
Streng holdning (Alle andre fylkesveier enn første og tredje avsnitt):
 Antall avkjørsler til vegen må være begrenset. Dette gjelder også for
driftsavkjørsler.
 Nye boligavkjørsler bør ikke tillates uten at det foreligger stadfestet
reguleringsplan. Valg av avkjørselssted må vurderes med tanke på framtidig
utviklingsmulighet. Gårdsbruks hovedavkjørsel bør likevel kunne tillates når
den oppfyller de tekniske krav.
 Utvidet bruk av boligavkjørsel til boligformål bør begrenses. Det bør være et
visst antall brukere av avkjørselen fra før.
Mindre streng holdning (FV 6 fra Vestby pukkverk til kryss Garderveien/Topperveien
og Nummestadveien):
 Antall direkte avkjørsler til vegen må begrenses. Dette gjelder også for
driftsavkjørsler.
 Nye avkjørsler må primært tilknyttes eksisterende avkjørsler og plasseres med
tanke på framtidig utviklingsmulighet.
 Tillatelse til utvidet bruk av boligavkjørsel til boligformål bør normalt kunne
innvilges.

§ 9 Skilt og reklame (PBL § 11-9 nr. 5)
Skilt og reklameinnretninger skal plasseres på veggflate og ingen del skal stikke over
gesims. Henvisningsskilt til virksomhet kan tillates på frittstående stolpe.
Virksomhetsskilt kan tillates på markise. Reklame kan kun tillates som en
underordnet del av et virksomhetsskilt.
Løsfotreklame og blinkende eller bevegelige skilt og reklameinnretninger tillates ikke.
Inntil to flaggstenger for reklame kan tillates pr. bygg. Flaggstengene skal stå ved
hovedinngangen og skal ikke være høyere enn mønehøyden på bygget.
For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt eller skilt på markise og ett
veggskilt. Antallet skilt kan økes dersom virksomheten disponerer flere fasader mot
gate. Skilt for forskjellige virksomheter i samme bygg skal samles i en oppslagstavle
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som kan tillates plassert frittstående. Virksomheter med egen inngang kan isteden ha
skilt plassert ved sin inngang. Det tillates ikke virksomhetsskilt eller henvisningsskilt
på annet bygg enn der virksomheten holder til.
Skilt kan dekke inntil 1/4-del av bygningens fasadelengde, begrenset til 4 m eller en
rimelig del av fasaden som virksomheten disponerer. Uthengskilt skal ikke ha større
bredde enn 1 m og monteres slik at underkant er minst 2,5 meter over trafikkareal.
Lyskasser skal utformes med lukket front slik at bare teksten eller symbolene vises,
og skal ikke ha blendende lys. Skjermer skal ikke ha blendende lys og skal ikke
benyttes til blinkende eller skiftende reklame. I landbruks-, natur- og friluftsområder,
bevaringsområder, samt i og inn mot områder for boligbebyggelse tillates ikke
lysreklame.
I landbruks-, natur- og friluftsområder og områder regulert til bevaring skal skilt og
reklameinnretninger ha en maksimal størrelse på 0,6 m² og skal være tilpasset
bygget. I bevaringsstrøk kan dette medføre at tillatt skiltstørrelse vil være mindre enn
0,6 m².
I områder for fritidsbebyggelse tillates ikke skilt og reklame.

§ 10 Byggegrense langs E6 (PBL § 11-9 nr. 5)
Det tillates ikke utført tiltak nærmere E6 enn 100 meter målt fra senterlinje nærmeste
kjørebane. Forbudet gjelder ikke innenfor reguleringsplanene Vestby hyttepark, Rød
veiserviceanlegg, Verpet, Verpet nord og Deli skog.

§ 11 Byggeforbud i strandsonen og langs vassdrag (PBL § 11-9 nr.
5 og 6)
Fra forbudsgrense sjø og ut i sjøen og innenfor hensynssone naturmiljø (langs
vassdrag) tillates det ikke utført tiltak. Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av
plan- og bygningsloven, også midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg,
herunder flytebrygger, husbåter, bøyer, båtopplag, anleggsbrakker, campingvogner
og lignende.
Sonen med kantvegetasjon på 8 meter mot vassdrag i landbruks-, natur- og friluftsområder skal bevares (jf. vannressursloven § 11).
Forbudene gjelder ikke tiltak for allmennhetens frie utøvelse av friluftsliv, tiltak i
samsvar med regulerte småbåthavner i sjø og friluftsområder/badeplasser, mindre
vesentlige fasadeendringer (jf. PBL § 20-5 bokstav f.), fradeling ved innløsning av
bebygd festetomt etter tomtefesteloven, hogst for å sikre nødvendig adkomst til
vassdrag, anlegg for navigasjonsmessig bruk, samt teknisk infrastruktur for vann- og
avløpsanlegg. Tiltakene må ikke være til skade for viktige eller svært viktige
friluftsområder eller viktige eller svært viktige områder for naturmangfold.

§ 12 Støy (PBL § 11-9 nr. 6)
Grenseverdiene for utendørs støy i tabell 3 i retningslinjen T-1442/2016 Behandling
av støy i arealplanlegging skal gjelde ved ny bebyggelse, bruksendring og
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hovedombygging. Når støyen kommer fra flere kilder kan grenseverdiene økes med
inntil 3 dB. Om nødvendig skal avbøtende tiltak gjennomføres.
Støy fra tekniske installasjoner og næringsvirksomhet i form av varelevering,
musikkaktiviteter og lignende, skal for berørte boliger tilfredsstille kravene som stilles
til støy fra tekniske installasjoner i Norsk standard NS 8175, tabell 4 klasse C.
Støygrensene i tabell 4 i retningslinjen T-1442/2016 Behandling av støy i
arealplanlegging for støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal gjelde for driftstid
mindre enn 6 uker. Det skal foretas en skjerping av støygrensene ved lengre driftstid
som vist i tabell 5.

§ 13 Krav til reguleringsplan (PBL § 11-9 nr. 8)
Ved regulering skal det som grunnlag for reguleringsbestemmelser utarbeides:
 En overvannsplan som viser hvordan overvann skal håndteres i samsvar med
kravene i § 18.
 En massehåndteringsplan som viser reduksjon, gjenbruk, gjenvinning og
eventuell annen nødvendig håndtering av overskuddsmasse.
 En matjordplan som viser hvordan matjordlaget skal flyttes slik at det fortsatt
kan benyttes til matproduksjon og en miljøoppfølgingsplan for å sikre kvalitet
på gjennomføringen.
 En kartlegging av kvikkleireskredfare samt dokumentasjon på geotekniske
undersøkelser der det kan være risiko for kvikkleire.
Bruksendringer fra fritidsboliger til helårsboliger og nybygging av boliger innenfor
område Kolås skal ikke skje før gang- og sykkelveg er på plass til skole og Son
sentrum.
Innenfor område Alicenborg kan det i detaljregulering ikke oppføres mer enn 35
boliger.
Innenfor område for idrettsanlegg på Deli kan det i detaljregulering tillates hotell, som
en del av idrettsanlegget/ i tilknytning til idrettsanlegget. Innenfor området avsatt til
offentlig/privat tjenesteyting på Deli tillates kun Vennebyen.

§ 14 Landbruks-, natur- og friluftsområder (PBL §§ 11-9 nr. 6 og 1111 nr. 1 og 2)
Tiltak skal plasseres slik at de ikke forringer dyrket eller dyrkbar mark, passer best
mulig inn i kulturlandskap og bygningsmiljø, ikke hindrer allmenn ferdsel og ikke
skader viktige områder for naturmangfold. Teknisk infrastruktur for vann og avløp
tillates i samsvar med lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg samt
stikkledninger for vann og avløp som knyttes til offentlig anlegg.
På ubebygde tomter som ikke er landbrukseiendom tillates det ikke utført tiltak.
Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven, også midlertidige
bygninger, konstruksjoner og anlegg, herunder anleggsbrakker, campingvogner,
båtopplag og lignende.
På eiendom med eksisterende boligbebyggelse tillates tiltak for boliger med
tilhørende anlegg. Deling av eiendom og oppdeling av bolig til flere bruksenheter
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tillates ikke. For den enkelte tomt er tillatt prosent bebygd areal %-BYA=30 % og
tillatt bruksareal BRA=500 m2. Maksimal gesimshøyde er 6 meter og maksimal
mønehøyde er 9 meter.
På eiendom med eksisterende fritidsbebyggelse tillates kun en ikke vesentlig
utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse (maksimum 20 m 2 og kun en gang).
Mindre fasadeendringer samt teknisk infrastruktur for vann og avløp tillates.
Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg, herunder anleggsbrakker,
campingvogner, båtopplag og lignende, tillates ikke. For den enkelte tomt er tillatt
bruksareal BRA=100 m2. Maksimal gesimshøyde er 3 meter og maksimal
mønehøyde er 5 meter. Maksimal gesimshøyde ved flatt tak er 4 meter. Maksimal
gesimshøyde ved pulttak er 4,5 meter.

§ 15 Beregningsregler
Der det i disse bestemmelsene til kommuneplan benyttes gesimshøyde skal arker og
takoppløft med en bredde mindre enn 1/3 av hver takflate ikke regnes inn i
gesimshøyden.
Der det i disse bestemmelsene til kommuneplan benyttes bruksareal (BRA) skal det
ikke medregnes der avstanden mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå er
mindre enn 0,5 meter. Det avstanden er mellom 0,5 og 1,5 meter medtas bruksarealet med 50 %. Der avstanden er over 1,5 meter medtas bruksarealet med 100 %.

§ 16 Kulturminner (PBL § 11-9 nr. 6 og 7)
Kulturlandskap, bevaringsverdige bygg og bevaringsområder (Son, Hvitsten og
Hølen) er konkret definert i kommunedelplan for kulturminner.
I kulturlandskap med stor eller svært stor verdi:

Hovedtrekkene i kulturlandskap skal bevares.

Tiltak som forringer verdiene og hindrer bevaring av historiske trekk i
landskap og bebyggelse, som for eksempel endring av terrengform,
tunformasjoner og historiske veifar er ikke tillatt.

Bruer, bekkedrag og åkerholmer, samt eldre kulturmarkstyper som
havnehager, eikelunder, artsrike kanter, spredte grove edelløvtrær,
hagemark og hagemarkskog med steingjerder og rydningsrøyser, skal
bevares. Karakteristisk vegetasjon rundt kirkestedene skal opprettholdes.
I bevaringsområder og eiendommer med bevaringsverdig bebyggelse for øvrig:

Bygningenes og strøkets karakteristiske preg skal videreføres. Dette
gjelder også elementer som gater, veier, belegg, gjerder, skilt,
støyskjermer, pryd- og nyttehager og større edelløvtrær med
brysthøydediameter over 20 cm.

Alle nye tiltak skal gis en plassering og utforming som samsvarer med de
eksisterende bygningenes og områdets karakteristiske trekk som
utforming, volum, materialbruk, fargesetting og plassering på tomten.
Planering og større områder med belegningsstein og asfalt skal unngås.
Eiendommer med bevaringsverdig bebyggelse:
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Tiltak skal være i tråd med kommunens byggeskikkveileder Ladestedene
Son, Hvitsten og Hølen. Dette gjelder også eiendommer utenfor
ladestedene.
Tilbakeføring av bygninger og anlegg kan tillates dersom dette gjøres med
utgangspunkt i historisk dokumentasjon og er i tråd med
byggeskikkveilederen.

I bevaringsområder for svært viktige strøk og bevaringsverdig bebyggelse med
verneverdi 1 (svært stor) skal alle bygg bevares og tillates ikke revet. I disse
områdene tillates ikke noen utvendige tiltak uten at de inngår i en ny
detaljreguleringsplan. Vanlig skjøtsel og vedlikehold, samt nødvendig
restaureringsarbeid for å hindre tap av kulturminnet, krever ikke regulering.
For bevaringsverdig bebyggelse med verneverdi 2 (stor) og 3 (middels) innenfor
bevaringsområdene tillates ingen typer nybygg, tilbygg eller påbygg over 12 m 2 BRA
eller riving før eiendommen inngår i ny reguleringsplan. Mindre tiltak under 12 m 2
BRA etter PBL § 20-5 som er i samsvar med gjeldende reguleringsplan tillates.
For bevaringsverdig bebyggelse utenfor bevaringsområdene med verneverdi 2 (stor)
skal bebyggelsen, inkludert uthus, skjul, garasjer og andre mindre bygg på
eiendommen bevares. Nybygg, tilbygg og påbygg kan tillates.
For bevaringsverdig bebyggelse utenfor bevaringsområdene med verneverdi 3
(middels) skal bebyggelsen, inkludert uthus, skjul, garasjer og andre mindre bygg på
eiendommen søkes bevart. Nybygg, tilbygg og påbygg kan tillates.

§ 17 Vannforsyning og avløp (PBL §§ 11-9 nr. 3 og 30-6)
Plan- og bygningslovens bestemmelser i § 27-1 andre til fjerde ledd og § 27-2 andre
til fjerde ledd gjelder også for fritidsbebyggelse.

§ 18 Overvann (PBL § 11-9 nr. 3)
Det skal etableres overvannsløsninger slik at avrenningen fra områdene ikke
overstiger 15 l/s*ha avrenning og at inntil 25 års avrenning blir fordrøyd. For
flomvannsføring ut over dette skal det sikres trygge flomveier innenfor planområdet.
Overvannet fra tette flater skal renses for forurensede stoffer.

§ 19 Havnivåstigning og stormflo (PBL §11-9 nr. 5)




Ny bebyggelse med oppholds-, arbeids- eller publikumsrom skal ikke ha
overkant gulv lavere enn kote +2,5 moh. uten at det etableres tilstrekkelige
avbøtende tiltak mot fare eller skade. Byggverk hvor konsekvensen av en
flom er særlig stor, skal ikke ha overkant gulv lavere enn kote +3,5.
Ny teknisk infrastruktur som ikke bør stå under vann skal ikke etableres
lavere enn kote +2,5 moh.
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§ 20 Høyspenningsanlegg (PBL § 11-8 nr. 3 bokstav a)
Innenfor hensynssonen for høyspenningsanlegg er bruken av arealene begrenset i
henhold til el-tilsynsloven.

§ 21 Naturmangfold (PBL § 11-9 nr. 6)
Innenfor byggeområder for bolig, byggeområder for fritidsbebyggelse og landbruks-,
natur- og friluftsområder for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse, skal
eiketrær med en diameter over 40 cm eller omkrets over 125 cm bevares. Det tillates
ikke tiltak nærmere dryppsonen til treet enn 1,0 meter.

§ 22 Hensynssone sikring (PBL § 11-8 nr. 3 bokstav a)
Innenfor hensynssone for sikring – byggeforbud rundt bane (H130) er det ikke tillatt
med tiltak som medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen,
tunneldriving, fundamentering og påføring av tilleggslaster, eller som på anen måte
kan skade tunnelanlegget, uten spesiell tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.
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Deør Vei 46
Nabolaget Deør skog - vurdert av 35 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Opplevd trygghet
Veldig trygt 90/100

Familier med barn
Etablerere
Godt voksne

Kvalitet på skolene
Veldig bra 89/100

Naboskapet
Offentlig transport

Godt vennskap 73/100

5 min
3.1 km

Sonsveien stasjon
Linje R20x, L21

5 min
3.1 km

Moss bussterminal
Totalt 17 ulike linjer

15 min
14.1 km

14 %
18.2 %
17.3 %

Sonsveien stasjon
Buss, tog

45.3 %
43.3 %
38.9 %

22 min
1.7 km
15.6 %
14 %
21.5 %

Son
Linje B21

Aldersfordeling

10.2 %
8.5 %
7.2 %

3 min
0.3 km

14.9 %
16 %
15.2 %

Deør skog
Linje 540

Barn

Ungdom

Unge voksne

Voksne

Eldre

(0-12 år)

(13-18 år)

(19-34 år)

(35-64 år)

(over 65 år)

Område

Personer

Husholdninger

Deør skog

829

321

Son/Store Brevik

6 372

2 668

Norge

5 328 198

2 398 736

Skoler
Son skole (1-7 kl.)
460 elever, 18 klasser

14 min
1.2 km

Grevlingen Skole og kultursenter...
287 elever, 15 klasser

20 min
1.6 km

Malakoff videregående skole
1000 elever, 46 klasser

15 min
14.1 km

Vestby videregående skole
720 elever, 55 klasser

15 min
14.5 km

«Godt etablert, alle veier fører til en
gangvei hvor barna kan sykle og gå
trygt. Kort vei til skogen, gangavstand
til sentrum. Kort vei til skoler og
idrettsanlegg.»

Barnehager
Vestby Naturbarnehage Avdeling Son
1 avdeling

10 min
0.8 km

Deør barnehage (0-5 år)
77 barn, 4 avdelinger

12 min
0.9 km

Grevlingen barnehage (1-6 år)
4 avdelinger

19 min
1.5 km

Dagligvare
Kiwi Sletta

21 min

Kiwi Son
Post i butikk

21 min
1.8 km

Sitat fra en lokalkjent

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. Vestby/Son 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. Egen bil
2. Tog/T-bane
3. Buss

Kambo Senter

12 min

Apoteket i Son

18 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

17% i barnehagealder
42% 6-12 år
22% 13-15 år
18% 16-18 år

Støynivået
Lite støynivå 96/100

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 95/100

Gateparkering
Lett 91/100

Familiesammensetning
Par m. barn

Sport
Balløkke vollehagen
Ballspill

9 min
0.8 km

Son skole
Ballspill

14 min
1.2 km

Kondishuset

19 min

Friskis & Svettis Vestby

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

8 min
Flerfamilier

Boligmasse
0%
53% enebolig
29% rekkehus
18% annet

40%
Deør skog
Son/Store Brevik
Norge

Sivilstand
Norge
Gift

34%

34%

Ikke gift

51%

53%

Separert

13%

9%

2%

4%

Enke/Enkemann

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. Vestby/Son 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. Vestby/Son 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

HELP Boligkjøperforsikring
BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers
forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring
+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

PRISER
Borettslag/aksjeleilighet:
Kr 4 100
Selveierleilighet/rekkehus:
Kr 7 400
Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt
Kr 11 500
PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til
boligkjøperforsikring og fornyes årlig
– om du ønsker det.

•
•
•
•
•
•
•

Samboeravtale/ektepakt og arv
Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
Utleie og naboforhold
Tomtefeste, veirett og andre servitutter
Plan- og bygningsrett
Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp.
Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra
Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.
PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøperforsikring.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til
advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.
PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.
Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som
kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype,
samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen
bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller
post@help.no.

Torgveien 4, 1400 Ski

Hvilken bank er best for deg?
Finansiering og Forsikring
RASKT TRYGT ENKELT
Eiendomsfinans er en frittstående låneformidler som sjekker markedets muligheter for
privatkunder. Vi har 22 års erfaring i bransjen og finner den finansielle løsningen som blir
best for den enkelte kunde. Ingen bank er best for alle, men vi vet hvem som passer hvor
etter at vi har kartlagt kundens ønsker og behov. I tillegg har vi svært gunstige løsninger
innen forsikring, billån og lån uten sikkerhet.
Tjenesten er kostnadsfri og uforpliktende - intet å tape, alt å vinne for kunden.
RASKT - Kunden sparer mye tid på bankmøter da vi gjør hele jobben
TRYGT - Vi har eksistert siden 1993 og er landets desidert største aktør
ENKELT - Nødvendig dokumentasjon kan enkelt oversendes på e-post
Eksempel på besparelse ved et lån på 2,5 millioner ( 25 års løpetid, annuitet ):
ved 0,2% lavere rente: 79.963,Vår beste rente pr 6.januar 2015 er 2,85%. Om du i dag har
ved 0,3% lavere rente: 119.595,et lån på 2,5 mill og rente på 3,5% vil du på lånets løpeved 0,4% lavere rente: 158.951,tid kunne spare 256.333,- ved en refinansiering.
ved 0,5% lavere rente: 198.102,Ta gjerne kontakt med en av våre
lokale rådgivere for mer informasjon
eller en rask kalkyle over dine
ønsker/behov.

Einar Ihlebæk
Senior finans- og
forsikringsrådgiver

Kjetil Rognerud
Kontorleder
Senior finans- og
forsikringsrådgiver

Mobil: 900 88 075
einar@eiendomsfinans.no

Mobil: 907 616 31
kjetil@eiendomsfinans.no

NYTT BOLIGLÅN

REFINANSIERING

BILLÅN

TRENGER DU LITT
EKSTRA PENGER?

SENIORLÅN

SAMLE
SMÅLÅN

KJØP & SALG
AV BOLIG

SLETTE BETALINGSANMERKNING

LÅN UTEN SIKKERHET

FORSIKRING

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
Deør vei 46, 1555 Son. Gnr. 135 Bnr. 476 i Vestby 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 Vestby/Son!
Storgata 30, 1555 Son – 64 98 66 88

