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Eiendommen Flatsetsundet 107 er nesten som et eventyr
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Spennende og eventyrlig
med 14 bygninger
Når du parkerer bilen ved dobbelgarasjen eller ved gjestparkeringen får du se noe av hva denne
innholdsrike eiendommen har å by på. Fordelt på 30 mål har du din egen skog, en hage med busker,
trær og blomster, et eget vannløp med kulp, en liten bro og koselige sittegrupper, egen strandtomt og
ikke mindre enn 14 bygninger til din disposisjon. Det er i seg selv unikt.

Soria Moria

På vei opp den trivelige gangstien fra dobbelgarasjen mot hovedhuset er hagen det første som
møter deg. Her hilses du velkommen av en høy sypress, og et koselig basseng som frisker opp i
hagens kontraster av busker og trær, for så å nå selve høydepunktet hva eventyrlighet angår. For
inne på tunet ser du storheten i det eiendommen har å by på. Rolig og skjermet beliggenhet, knapt
med innsyn, og mer enn nok utsyn. Mot fjellene i det fjerne og havkanten et lite stykke nedenfor
huset. Rundt hovedhuset står en rekke bygninger, mange av dem i tømmerlaftet stabburstil, noen
med sirlig dekor og utskjæringer. Det er nesten så tankene går til en scene fra Ivo Caprino og Soria
Moria. For det er stemningsfullt her inne.
Tunet, husenes karakter og stillheten med skogen i bakgrunnen gir eiendommen en helt egen ro.
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Kontinuerlig utvikling
Selger har eid dette stedet siden 1969 og eiendommen har vært under kontinuerlig utvikling. I
så måte kan sies at flere av husene er blitt brukt i forbindelse med utstilling av egen kunst. Blant
byggene finner man blant annet stabbur, lysthus, redskapshus, vedskjul, kontor, gjesteanneks,
hønsehus, dukkestue, snekkerstue, kapell og hovedhuset. Kapellet er for øvrig vigslet og har vært
velsignet med to vielser. På den ene av dem var det 30 gjester, men kun plass til ekteparet, forlovere, prest og en fotograf inne i kapellet. Inne i kapellet kan det hende at man kjenner en helt egen
ro, en stemning som inviterer til å senke skuldrene, puste ut og samle tankene. Det kan også nevnes
at det ved en av veggene står et historisk himlingsbord fra en eldre kirke på Frei.
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Kapellet er
forøvrig vigslet
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Inngang på baksiden
Hovedhuset har i praksis inngang på baksiden mot tunet som skapes av alle bygningene rundt. De
ulike bygningene er forbundet med hverandre via små og trivelige stier, og like foran inngangspartiet til hovedhuset finner man en omfangsrik rododendronbeplantning med koselige sittegrupper
lunt plassert mellom planterekkene. Et utmerket sted for å drikke en kopp te eller bare nyte tilværelsen. Selve hagen er anlagt etter et engelsk mønster hvor man i motsetning til streng symmetri
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har lagt steinheller etter terrenget og anlagt lune lommer og sittegrupper der landskapet naturlig
har lagt til rette for dette. Skogen i eiendommens ytterkant skaper en rolig stemning inne på tunet.
Samtidig gir nærheten til naturen muligheten til å bivåne et stykke norsk natur i form av rikt dyreliv.
Er du heldig kan det hende du får øye på både fugleliv, hjort, og rådyr.
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Ekte håndverk
I stabburene er etasjeskillene fjernet noe som bidrar til størretakhøyde og en helt annen romfølelse.
Kontorbygget er i to etasjer med moderne utstyr og løsninger, mens gjestehuset har eget kjøkken,
stue, soverom og bad. I hovedbygningen får man bekreftet inntrykket av at dette er en eiendom laget
av og med ekte håndverk. Du ser det når du entrer gangen og går inn på biblioteket. Bøkene er sirlig
plassert i spesialtilpassete bokhyller fra gulv til tak som innrammer både døråpninger og vinduer på
en innbydende måte. Slik inviterer rommet til litterære kvalitetsstunder eller til bare det å sitte avslappet i godstolen og speide ut av vinduet. De mange vinduene sørger dessuten for naturlig påfyll av
gjennomgående lys. Fargetonene i bibliotek og stuer er varme og bidrar til å skape en
behagelig atmosfære.
Vedovnen på den ene stuen bidrar nok også i så måte, ikke minst for trivselen.
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Fargetonene i bibliotek og
stuer er varme og bidrar til å
skape en behagelig atmosfære.
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God plass
En annen ting man legger merke til er den gode plassen. Fordelt på to etasjer i hovedhuset har man
blant annet 3 dobbeltrom, 3 bad, flere stuer, og muligheter for å utnytte kapasiteten i den resterende
bygningsmassen dersom det skulle komme ekstra overnattingsgjester. I tillegg har boligen kreative
og praktiske løsninger for vanlige bruksrom. Kjøkkenet er et eksempel, hvor man i stedet for et rom
som vanligvis går i ett med stuen, har ordnet to kjøkkenrom, hvor det ene går inn i det andre. I praksis
er dette organisert med et grovkjøkken for det utstyret man ikke trenger hver dag og et vanlig kjøkken for dagligdagse gjøremål. Når man utnytter husets og rommenes kapasitet på denne måten gir
man boligen en ekstra dimensjon og plassen kan oppleves på en helt annen måte. Som en ekstra
bonus har man laget en vinterhage i forlengelsen av hovedkjøkkenet, hvor måltider kan inntas inne,
med følelsen av å være ute. Også i andre etasje har man vært innovative, hvor man i forlengelsen av
et rom har bygget en pen balkong som skuer ut over eget tun, beplantning og natur. Balkongen ligger
lunt til, og byr gjerne på gode samtaler i godt selskap.
Verdt å nevne er at det er kort avstand til så vel Molde som Kristiansund. Med bil gjøres turen til
Kristiansund på cirka 25 minutter og til Molde på omlag 50 minutter.
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P lantegninger og
informasjon om eiendommen
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1. etasje
167 M2 BRA 		
167 M2 P-ROM
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2. etasje
67 M2 BRA 		
60 M2 P-ROM
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Informasjon om eiendommen
ADRESSE

PRIS

Flatsetsundet 107, 6523 Frei

Prisantydning 			

kr 9 200 000

Omkostninger 			

kr 231 050

REGISTERBETEGNELSE

Totalpris inkl. omk. 		

kr 9 431 050

Gnr. 113, bnr. 36 i Kristiansund kommune

Totalpris inkl. HELP forsikring

kr 9 442 150

basert på prisantydningen

OMKOSTNINGER
1. Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesum
2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525
3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedok. kr 525
4. HELP forsikring kr 11 100 - valgfritt
Sum omkostninger kr 181 050 ved prisantydning ekskl. forsikring.
Tillegg Boligkjøperforsikring PLUSS kr 2 800 (valgfritt).

OFFENTLIGE/KOMMUNALE AVGIFTER
Kr 20 524 pr. år 2019.
Beløpet inkluderer gebyr og avgifter for vann, vannmålerleie,
avløp, feiing, renovasjon og eiendomsskatt. Fordeles på 4
terminer. Kommunale avgifter kan variere fra termin til termin.

Oppgitte avgifter kan være avhengig av bruk.

46

AREAL

Høyløe:

BRA/P-rom: ca. 245 m²/227 m²

BTA 33 kvm og BRA 30 kvm

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens

Stabbur 2:

rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen

1. etasje: BTA 19 kvm, BRA 15 kvm

fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve
bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette

Mesanin: BTA 10 kvm, BRA 9 kvm

kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede
terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører

Uthus:

boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan

BTA 11 kvm og BRA 10 kvm

bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke
er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM)

Kapell:

eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet

BTA 5 kvm og BRA 4 kvm

er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er
byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Materiallager 1:
BTA 14 kvm og BRA 12 kvm

AREAL PR. ETASJE
Hovedhus:

Materiallager 2:

Kjeller :

BTA 20 kvm og BRA 18 kvm

BTA 14 kvm og BRA 11 kvm
Ved-skott:
1. etasje:

BTA 11 kvm og BRA 10 kvm

BTA 175 kvm, BRA 167 kvm og P-Rom 167 kvm
Redskapshus:
Loftetasje:

BTA 15 kvm og BRA 13 kvm

BTA 70 kvm, BRA 67 kvm og P-Rom 60 kvm
Dukkestue:
Garasje/Carport:

BTA 4 kvm og BRA 3 kvm

BTA 30 kvm og BRA 28 kvm
Anneks:
Uthus:

1. etasje: BTA 18 kvm, BRA 15 kvm og P-Rom 10 kvm

BTA 21 kvm og BRA 16 kvm

2. etasje: BTA 17 kvm, BRA 16 kvm

Stabbur:
BTA 18 kvm og BRA 15 kvm

Verksted/kontor:
1. etasje: BTA 71 kvm, BRA 62 kvm og P-Rom 40 kvm
2. etasje: BTA 71 kvm, BRA 65 kvm, P-Rom 18 kvm

Loft: BTA 15 kvm, BRA 14 kvm
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ANTALL SOVEROM
3

1. etasje:

Se for øvrig informasjon under punktet «areal», og eventuell

Bibliotek, bad, entré, gang, mellomgang, arbeidsrom, kjøkken,

kommentar under «innhold» feltet.

grovkjøkken, peisestue, spisestue, tv-stue, vaskerom, wc/dusjrom og soverom

EIERFORM

Loftetasje:

Eiet

Lager, bad, gang m/trapp., gang, loftstue, 2 soverom, wc og kott

BOLIGTYPE

Anneks:

Enebolig

1. etasje:
Verksted, bad og trapperom

PARKERING
I Garasje/carport samt oppstillingsplass på egentomt

2. etasje:
Lager

TOMT
Tomteareal er ca. 31570 m² på eiet tomt.

Verksted/kontor:

Eiendommen er ikke oppmålt, kun skylddelt, jf. vedlagte

1. etasje:

skylddelingsforretning. Eiendommens grenser er mindre

Gang, kontor/arbeidsrom, trappegang og verksted

nøyaktige og oppgitt areal er basert på arealberegninger foretatt
av kommunen. Kjøper kan ikke legge til grunn oppgitt areal og

2. etasje:

inntegnede grenser som annet enn veiledende.

Gang, 3 utstillingsrom og trappegang

Tomten er stor og opparbeidet med plen, beplantninger og fine

I tillegg er det følgende bygninger:

uteområder hvor det er sitteplasser både under åpen himmel

Garasje/carport , stabbur, uthus, dukkestue, 2 materiallager,

og under tak. Innkjørsel og tilkomst til bolig og bygninger er

redskapshus/utstilling ved-skott, kapell, lysthus, s,tabbur og høyløe.

hovedsakelig gruset og tildels belagt med skiferheller.
STANDARD
Parkering i garasjer/Car-porter ved port. Tomten kan også

1 etasje:

nåes med bil via lunning plass vest for boligen. Eiendommen er

Entre: Flis på gulv, malt tapet med brystning på vegger og

velholdt. Plener blir klippet med selvgående Robotgressklipper,

dekormalte plater mellom synlige åser i himling.

supplert med med annet klippeutstyr som traktorgressklipper.

Garderobestang under trapp.

Teig 2 er en strandtomt.
Bibliotek: Teppe på gulv, malt tapet på vegger og malte plater
BYGGEÅR

mellom synlige åser i himling.

Ca. 1934 i følge eier.

Peis, bokhyller og utgang til terrasse.

Tilbygg luftebalkong 1986 og tilbygg bolig 1981.
Peisestue: Teppe på gulv, malte plater på vegger og malte plater
INNHOLD

mellom synlige åser i himling.

Hovedhus:

Varmepumpe og peis.

Kjeller:
Spisestue: Malte tregulv og teppe på gulv, malte plater på vegger

4 boder
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Loft:

og beiset panel i himling. Vedovn.

Gang med trapp: Malte tregulv, malte plater på vegger og malt
Tv-stue: Teppe på gulv, malte plater og malt panel på vegger og

platehimling.

beiset panel i himling.

Luke til mørkeloft og sikringsskap.

Gang: Teppe på gulv, malt panel på vegger og beiset panel i himling.

Lager: Teppe på gulv, malte plater på vegger og malt
platehimling.

Arbeidsrom: Teppe på gulv, malt panel på vegger og panel i himling.

Hyller, skap og dør til kott.

Varmepumpe, hyller og benker.
Kott: Malt tregulv, malte plater på vegger og malt platehimling.
Mellomgang: Teppe på gulv, malte plater på vegger og malt

Garderobestang.

platehimling.
Wc: Malt tregulv, malte plater på vegger og malt platehimling.

Hyller og knagger.

Wc, servant, speil, belysning og hylle.
Soverom: Teppe på gulv, malte plater på vegger og malt
platehimling.

Bad: Flislagt gulv med varmekabler, flis på vegger og malt

Garderobeskap, skyvedørsgarderobe og hyller.

platehimling.
Opplegg for badekar, dusjhjørne, toalett, servant, speil og

Bad: Flislagt gulv med varmekabler, flis og malte plater på vegger

belysning.

og malt platehimling.
Mørk høyglans innredning med heldekkende servant, speil,

Gang: Teppe på gulv, malte plater på vegger og malt

belysning og badekar.

platehimling.

Dusjgarnityr på vegg med glassvegg og glassdør, vegghengt
Loftstue/soverom: Teppe på gulv, malte plater på vegger og malt

toalett og urinal i sideliggende dusj/wc-rom.

platehimling.
Vaskerom: Flis på gulv, flis og malt panel på vegger og malt

Vedovn og skyvedør til balkong.

panel i himling.
Soverom 1: Teppe på gulv, malt tapet på vegger og malt

Opplegg for vaskemaskin, toalett, hyller og skap.

platehimling.
Grovkjøkken: Flis på gulv, malt panel på vegger og malt panel i

Panelovn.

himling.
Løst monterte malte skuffeseksjoner med overliggende lakkert x-finer

Soverom 2: Teppe på gulv, malt tapet på vegger og malt

plate, overskap, knagger, hyller og vegghengt utslagsvask i stål.

platehimling.
Panelovn.

Kjøkken: Malte tregulv, malte plater og malt panel på vegger og
beiset panel i himling.

Hvitevarene og brunevarer medfølger ikke i salget med mindre

Malt innredning med over og underskap, oppvaskbenk med

det tydelig fremgår av salgsoppgaven. Dette avviker fra bransjens

nedfelt oppvaskkum i lakkert heltre benkeplate, ventilatorhette

tilbehørsliste.

over komfyr, oppvaskmaskin og plass for kjøleskap i nisje.
Innredningen består også av noen malte høy-skap og

Kvitevarer overtakast i den tilstand dei har vore nytta av seljar.

benkeplater ved komfyr er av Granitt eller lignende.

Det gjevast ingen garanti utover dette.
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avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må
BELIGGENHET

forventes og aksepteres.

Meget fin beliggenhet i Flatsetsundet, rolig, usjenert og
barnevennlig. Eiendommen består av 2 teiger, den ene ligger ved

Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller

sjøen, mens boligmassen ligger på teig nord for Møstveien i

gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen.

Flatsetsundet på Freiøya i Kristiansund kommune. Er man glad i

Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og

naturen er Frei den perfekte plassen å bosette seg. Mange fine

som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav

turområder. Du har bl.a Freikollen som er et populære turmål.

om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor

Eiendommen ligger like ved sjøen , er man glad i fiske er dette

boligselgerforsikringsselskapet/selger.

en perfekt plass å bo. Fra Flatsetsundet tar det ca 15 minutter til
flyplassen, og det er kort vei til handelsparker på Løkkemyra og

Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2

til sentrum av Kristiansund.

måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

BYGGEMÅTE

Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP

Opprinnelige bolig fra 1912 ble erstattet av ny bolig i første halvdel

forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring,

av 1930 årene etter brann. I 1953 ble 2 etasje påbygget. Senere

straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.

er boligens 1 etasje omgjort og påbygget i flere omganger,
blant annet mot nord i 1981. På den store eiendommen er det

BRUKSTILLATELSE / FERDIGATTEST

opp gjennom årene oppført flere bygninger. Flere av disse er

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i

tømmerbygninger fra 17-1800 tallet som er flyttet fra sine tidligere

Kristiansund kommunes arkiv. Boligen er oppført i ca 1934, noe

tufter, blant annet fra Bjerkestrand på Freiøya og blant annet

som er før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og

fra Vågå i Gudbrandsdalen. Se i rapporten under bygninger for

det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv

nærmere introduksjon vedrørende disse.

for tiden før 1965.

NYTTIG INFORMASJON VED KJØP AV BRUKT BOLIG

Det foreligge godkjennelse/vedtak for byggetillatelse for garasje,

Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger

stabbur og uthus, iflg. Kristiansund kommune. For øvrige

og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger

bygninger foreligger det ikke vedtak/godkjennelse.

har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven.

Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette kfr.

Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet

oppdragsansvarlig.

i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen
besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig

Det foreligger midlertidig brukstillatelse for tilbygg fra

inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative

21.09.1981. Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak som

overraskelser unngås.

er omsøkt før 01.01.1998, jfr. plan- og bygningslovens §21-10,
5.ledd. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og

Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt

omsettes slik de opprinnelig ble godkjent, selv om det ikke

ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje,

foreligger ferdigattest.

aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer
OPPVARMING

tilstanden gradvis.

Elektrisk , vedfyring og varmepumpe.
Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har
begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig
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INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR
Ta kontakt med Neas for tilbud

RADON
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke radonmålt

REGULERING
Eiendommen ligger i LNF området (landbruk-, naturfriluftsområde). Dette kan medføre begrensninger knyttet til bruk
og utvikling til eiendommen.

Kommuneplan K-201101 - kommuneplan for Kristiansund. Kopi av
situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser følger
vedlagt. . Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og
bekreftes av kommunen.

VEI, VANN OG AVLØP
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private
stikkanlegg.

SKATTEMESSIG FORMUESVERDI
Kr 724 008 for 2017.
Formuesverdien er innhentet fra Skatteetaten/Altinn.
Verdien gjelder som primærbolig.
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Andre opplysninger
VISNING

BUDGIVNING

Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet

Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist

eiendomsmegler1.no og finn.no, eller ved at interesserte kjøpere

enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor

gjør en nærmere avtale med megler.

selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV EN

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning

HANDEL

om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler.

I henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger,

(Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre

budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du

legitimasjonskontroll.

legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av
legitimasjon og underskrift.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta
kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å

Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til

foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver)

budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det

opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll

sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å

av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll

legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning,

ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med

skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig

gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør.

kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du
legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere ”mistenkelige

el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere

transaksjoner” til Økokrim. Med ”mistenkelig transaksjon” menes

bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det

transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar

er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert

handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende

og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å

mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør

akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert

transaksjonen mistenkelig.

innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn
bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket

fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til

som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter

megler eller at bud allerede er akseptert.

Hvitvaskingsloven.
Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller
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budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av

Tinglyst dato 09.01.1968

megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Bestemmelse om veg:
OVERTAKELSE

Bestemmelse om veg

Etter nærmere avtale med selger.

Tinglyst dato 12.11.1971

EIER

Bestemmelse om veg:

Liv Fiske og Nils Fiske

Bestemmelse om veg
Tinglyst dato 12.11.1971

HEFTELSER
Rettsbok:

Bestemmelse om gjerde:

Grensegangssak

Bestemmelse om gjerde
Tinglyst dato 12.11.1971

Tinglyst dato 08.11.1898
Registrering av grunn:
Bestemmelse om vannledn.:

Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1505 GNR: 113 BNR: 11

Bestemmelse om vannledn.

Tinglyst dato 02.12.1912

Tinglyst dato 22.07.1912
Ovenstående heftelser vil følge eiendommen ved salg, og ved
Bestemmelse om veg:

inngivelse av bud aksepteres disse av budgiver/kjøper.

Bestemmelse om veg

Kommunen har panterett som sikkerhet for riktig betaling av

Tinglyst dato 06.03.1916

kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt.
Selger bærer risikoen for at kjøper kan overta boligen uten andre

Rettsbok:

heftelser enn de som det er avtalt at følger med i handelen.

Grensegangssak

Gjennomføring av handelen er betinget av at det ikke er heftelser
som ikke lar seg innfri.

Tinglyst dato 12.03.1917
ANDRE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER
Bestemmelse om veg:

Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl)

Bestemmelse om veg

er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser

Tinglyst dato 04.08.1917

knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler
(såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne

Bestemmelse om veg:

eiendommen.

vedr.overdragelse av grunn til Per Pettersen og Kristian
Lillerud

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Takstmannens konklusjon til tilstandsrapporten:
Vakker boligeiendom beliggende i Flatsetsundet på Freiøya i

Tinglyst dato 31.05.1955

Kristiansund kommune. Eiendommen består av 2 teiger, hvor
den minste delen ligger ved sjøen. Den største delen ligge på

Jordskifte:

nord-øst siden av veien mellom Flatset og Møstavågen, og

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

foruten boligen er det oppført flere bygninger av forskjellig
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karakter og alder på den store tomten. Flere av disse bygningene

Likeså bør normalt vedlikehold påregnes, og det anbefales

er eldre tømmerbygninger som er flyttet fra sine opprinnelige

nærmere undersøkelse rundt utvendig kledning som skal være

tufter og oppført på tomten opp gjennom årene, senest i 2018.

fra de respektive byggetider og om behov for eventuelle tiltak

Fra opprinnelige bolig, som var fra 1912, står kun grunnmur

her. Noe vedlikeholdsbehov bør også påregnes av den øvrige

igjen. Ny bolig ble oppført på murene i 1933. I 1953 ble 2 etasje

bygningsmassen.

oppført, og i 1981 ble boligen tilbygget mot nord i 1 etasje. Også

Eventuelle andre mangler og skader vil komme frem under

andre endringer er nok gjort opp gjennom tiden, blant annet

beskrivelsen for hver bygningsdel. Bygningsdelene er gitt TG

er balkong i 2 etasje blitt tilbygget ca 1986. Tiltak av utvendig

ut fra generell vurdering og vurdering av levetid på bygnings-

karakter som er utført opp gjennom årene, kan nevnes at tak-

elementene. Noen bygnings-elementer kan ha levetid helt ned

tekket av impregnert tre-bord ble lagt i 1981 i forbindelse med

til 20 år (eks vv-tanker og andre elektriske komponenter), mens

til-byggingen. Tre-rennene likeså. Vinduer som stedvis er koblede

andre bygningselementer har nesten ubegrenset levetid. TG er

vinduer og stedvis med 2-lags isolerglass, er også skiftet opp

satt ut fra ønske om å opplyse en kjøper om at det til stadighet

gjennom årene, blant annet er tilnærmet alle vinduer i loftetasjen

må påregnes vedlikehold og utbedringer på en eiendom. Jo

skiftet i 2011.

eldre en eiendom er, jo større påkostninger og vedlikehold
må påregnes. Levetiden kan variere stort på en eiendom da

Innvendig er det også utført oppgraderinger og vedlikehold opp

dette henger ofte sammen med bruken og det klimamessige

gjennom årene. Her kan blant annet nevnes nytt bad i loftetasjen

værforhold en eiendom kan være plassert (eks vind og sol).

i 2007, mens bad og dusj/wc-rom i 1 etasje ble renovert så sent

En brukt eiendom vil ofte ha svakheter og egenskaper en ny

som i 2014. Videre skal kjøkken ha blitt oppusset i 2007. Boligen

eiendom ikke har. Dette kan være slitasje, dårlig vedlikehold,

skal også blitt etterisolert, stedvis ved inn-blåsning i vegger.

utidsmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens

Oppvarming foregår med ved, elektrisitet og med varmepumper,

standard. Desto eldre eiendommen er, desto flere av slike forhold

som henholdsvis ble installert i 2012 og i 2018. Boligen er ellers

må en kjøper forvente. Skjønnhetsfeil, overflatefeil og vanlig

oppført i kjente og solide materialer på den måte som var vanlig

bruksslitasje er ikke kommentert.

på de respektive oppføringstidene. Eier har bestrebet og ivareta
boligens stil og sjel i mest mulig grad innvendig relatert til de

Takstmannens kommentar til TG2:

forskjellige byggeperiodene. Her kan nevnes at eldre del i 1 etasje

- Det foreligger ingen vesentlige opplysninger om påkostninger

blant annet har synlige malte åser i himlinger slik det var vanlig

eller endringer av drenering utført siden byggeåret.

på 1930 tallet, mens nyere deler gjenspeiler en noe mer moderne

Bygningsdelen er skjult og kan ha en feil/skade. Nærmere

stil, blant annet på bad og kjøkken.

undersøkelse anbefales.TG satt grunnet alder.
- Det var stedvis behov for overflatebehandling av kledning,

Eiendommen ligger landlig og lunt til, men har allikevel kort vei

noe som ville bli gjort før visning ifølge eier. Ellers ble det ikke

til dagligvare, skole og barnehage på Storbakken. Også kun 20

observert større tegn til svikt på kledning av undertegnede.TG

minutters kjøring til Kristiansund med tilhørende kjøpesentre,

satt ut i fra alder og normal slitasje. Merk at fasader er visuelt

videregående skoler, offentlig transport, kommunale tjenester

besiktiget fra bakkenivå.

og øvrige fasiliteter. Flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet og

- Flere vinduer fra 2011, mens noen er fra 1979 - 1980 tallet. Vindu

kort vei til teig ved sjø og etablert småbåthavn i Flatsetsundet.

med enkelt glass(trappegang) er eldre. TG satt grunnet alder og

Selv om boligen fremstår som normalt godt vedlikeholdt

slitasje på eldre vinduer. Ellers ingen bemerkninger ut over alder

trenger en brukt bygning til stadighet noe vedlikehold, og

og normal slitasje. Undertegnede gjør oppmerksom på at ikke

oppgraderinger. Her kan nevnes at selv om de fleste vinduer

alle vinduer er funksjons-testet.

er skiftet opp gjennom årene, begynner enkelte å nå en alder

- Funksjonelle dører. TG satt grunnet alder og slitasje på hoved-

som tilsier t tiltak den kommende tiden ikke kan utelukkes.

inngangsdør, terrassedør fra 1979 og dør til krypkjeller. Ellers
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ingen spesielle bemerkninger ut over alder og normal slitasje.

arbeider. Ellers ingen spesielle merknader ut over alder og

- Innvendige dører 1. etasje. TG satt grunnet alder. Ellers ingen

normal slitasje.

spesielle bemerkninger ut over alder og normal slitasje.Det

- Innvendig gulv- loftetasje bad: Gulv tilnærmet flatt. Ingen

bemerkes at ikke alle dører er funksjons-testet av undertegnede.

indikasjon på fukt i gulvet indikert ved bruk av fuktindikator ved

- Innvendige dører -loftetasje. TG satt grunnet alder. Ellers ingen

besiktigelsen. Ukjent valg av membran løsning for undertegnede,

spesielle bemerkninger ut over alder og normal slitasje. Det

men ved inspeksjon av sluk kunne sluk-mansjett under slukenes

bemerkes at ikke alle dører er funksjons-testet av undertegnede.

klemring observeres. Ved en eventuell fremtidig lekkasje

- Taktekking -enebolig: Gradrenner på tilbygg skiftet i 2018 i følge

fra rommets installasjoner, kan Lekkasjevann nå tilstøtende

eier. TG satt grunnet alder. Ellers ingen funksjonssvikt observert

konstruksjoner ved terskel grunnet mangelfull tetting her. Ukjent

ved besiktigelsen. Merk at taktekke og renner kun er visuelt

valg av membran løsning for undertegnede.TG satt grunnet alder

inspisert fra bakkenivå.Et tak av tre kan ha en forbausende lang

og nevnte observasjoner vedrørende fall og forhold ved terskel.

levetid. Antatt levetid for tre-tak av impregnert trevirke er på flere

Ellers ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

tiår, og tretaket konkurrerer dermed i klasse med betong-takstein.

- Vaskerom 1. etasje: Hovedgulv tilnærmet flatt. Fall mot sluk i

Det krever bare jevnt og riktig vedlikehold.

tidligere dusj-sone. Ingen indikasjon på fukt i gulvet indikert ved

- Overlys, takluker: Luke var fastskrudd. Rom over hanebjelker

bruk av fuktindikator ved besiktigelsen. Mangelfulle fuger i dusj-

derfor ikke inspisert av undertegnede. Nærmere undersøkelse

sone. Ukjent valg av membranløsning for undertegnede.

anbefales. TG satt grunnet utidsmessighet.

TG satt grunnet alder og nevnte observasjoner.

- Trapper og ramper: Innvendig trapp tilfredsstiller ikke dagens krav

- Luftbehandling, generelt vaskerom 1. etasje: Ingen tilluft spalte

til åpninger i rekkverk konstruksjon, samt dagens krav til håndrekke

i dørterskel etablert. Ventil var tettet til ved besiktigelsen. Lufting

på 2 sider. TG satt grunnet alder og nevnte forhold. Ellers ingen

ikke funksjons-testet av takstmann. TG satt grunnet nevnte

spesielle bemerkninger ut over alder og normal slitasje.

observasjoner. Naturlig lufting via ventil i himling kan over tid vise

- I følge eier er det foretatt inspeksjon av piper og i ldsteder av

seg å ikke være tilstrekkelig. Mekanisk avtrekk bør overveies.

det stedlige feievesen uten at anmerkninger er gitt. Pipetopp over

- Kjøkken -ingen indikasjon på fukt i gulvet indikert ved bruk av

tak er re-pusset så sent som i 2018 i følge eier. Undertegnede

fuktindikator ved besiktigelsen. Knirk ved gange registrert. TG

har ikke innhentet eller mottatt opplysninger om eventuelle

satt grunnet knirk. Ellers ingen spesielle merknader ut over alder

pålegg eller mangler vedrørende pipe og ildsteder fra det stedlige

og normal slitasje.

feievesen. TG satt grunnet alder.

- Gulv brovkjøkken: del av gulv belagt med annen flis-størrelse

- Ingen indikasjon på fukt i gulvet indikert ved bruk av

og fyller ikke til det hele tiltenkte areal etter ombygging.

fuktindikator ved besiktigelsen. Gulv er tilnærmet flatt, men fall i

Mangelfull fuging langs kanter. TG satt grunnet alder og nevnte

dusj i sideliggende dusj/wc-rom registrert. Grunnet høy terskel

observasjoner. Ellers ingen spesielle merknader ut over alder og

og kant på membran her, antas derfor at Lekkasjevann fra en

normal slitasje.

eventuell fremtidig lekkasje fra rommenes installasjoner, vil nå

- Innvendig himling kjeller: Det ble observert noe maling av-

sluker før tilstøtende rom via terskel. Ved inspeksjon av sluk

flassing og saltutslag i sydlige deler i krypkjeller. Dette kan

i dusj ble det observert det som sannsynlig er kant av sluk-

skyldes fukt fra utvendig etablert blomsterbed, eller sviktende

mansjett under slukens klemring. Bad ble renovert i 2014 etter en

drenering. Merk også at boliger fra denne tiden ikke har

vannskade. TG satt grunnet ikke fremlagt dokumentasjon på flis

fuktsikring mot grunn slik boligens som føres opp i dag har.

og membran arbeider. Ellers ingen spesielle merknader ut over

Kapillært opp-sug fra grunnen kan derfor ikke utelukkes. TG satt

alder og normal slitasje.

grunnet alder og nevnte observasjoner.

- Ingen indikasjon på fukt indikert ved bruk av fuktindikator på

- Innvendige gulv 1. etasje: Noe skjevheter og knirk ved gange

tilkommelige steder i bad og i tilstøtende rom ved besiktigelsen.

registrert. TG satt grunnet nevnte observasjoner. Ellers ingen

TG satt grunnet ikke fremlagt dokumentasjon på flis og membran

spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.
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- Innvendige gulv loftetasje: Noen skjevheter og knirk registrert

Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjons-

ved gange. TG satt grunnet nevnte observasjoner. Ellers ingen

eiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har

spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring

- Bygning generelt: Selv om bygget er normalt godt vedlikeholdt,

som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene

begynner flere bygningsdeler å bli noen år, slik som vinduer

fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som

og dører. Påkostninger i tiden som kommer bør derfor ikke

inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der

utelukkes. Det bemerkes at det kun er utført en enkel visuell

selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen

besiktigelse av bygget fra etasjeplan og fra bakkenivå. Nærmere

eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det

undersøkelse anbefales derfor. TG satt grunnet alder, normal

heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt

slitasje og nevnte observasjoner.

uaktsomt. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi
som skyldes skadedyr/insekter, for eksempel skjeggkre/perlekre/

MEGLERS VEDERLAG:

sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. Ihht.

Provisjon med 1,25 % av kjøpesum. I tillegg betales

lov og rettspraksis må det reklameres ”innen rimelig tid”. Det

markedsføringspakke kr 30 000,- tilretteleggingsgebyr kr 12

anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest

500,- salgsgarantihonorar kr 2.900,- oppgjørsgebyrkr 4.000,- samt

innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom

visninger med kr 1 990,- pr visning. Alle priser inkluderer 25 % mva.

kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at
reklamasjonsretten tapes.

Dersom eiendommen ikke blir solgt er følgende avtalt:
Oppdragsgiver har salgsgaranti og dekker da kun fotograf og

SELGERS KOMMENTAR TIL EGENERKLÆRINGEN:

takstrapport. Ved salg betaler oppdragsgiver direkte utlegg.

Helt nytt baderom. Alt ble utskriftet. Arbeidet ble utført av Angvik

Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt

byggkompani, Mogensen, Frei og Rørlegger 1 Kristiansund. Det

fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Det gjøres

foreligger dokumentasjon på arbeidene fra Angvik Byggkompani

oppmerksom på at endring fra s-rom til p-rom er søknadspliktig.

og Rørlegger 1. Godt utført arbeid!

Nevnte tiltak er ikke omsøkt. Kjøper overtar ansvar, risiko og
konsekvenser knyttet til dette, kfr. oppdragsansvarlig.

Tak er utbedret . Brødrene Kvisvik skiftet kilrenne.

Kopi av jordskifteavtale fås ved henvendelse til megler.

Neas har utført kontroll på el-anlegg. Vanlig kontroll. Elektrisk arbeid
er utført av Velde, Kristiansund. Det foreligger samsvarserklæring for

TILSTANDSRAPPORT/TAKST

deler av el-anlegget. Denne er utstedt av Elektroservice.

Taksten er avholdt den 24.04.2019 av takstmann Arnfinn Thordarson.
Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring.
BOLIGSELGERFORSIKRING

Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring
ASA, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven.

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til

EiendomsMegler 1 formidler Boligkjøperforsikring fra HELP

overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom

Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet

det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så

og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede

gjelder forsikringen først fra overtakelsen. Forsikringen dekker

feil eller mangler de neste fem årene. Du kan ta kontakt med

ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset

megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese

til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan

mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som

reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.

kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en
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forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved

VEDLEGG

kjøp av landbrukseiendom/ småbruk, er det kun forhold tilknyttet

Egenerklæring datert XX

til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere

Tilstandsrapport befaringsdato 24.04.2019

detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar

Midlertidig brukstillatelse tilbygg bolighus datert 21.09.1981

tegningsprovisjon fra HELP.

Planskisse
Reguleringsplan med bestemmelser

AVTALEBETINGELSER

Situasjonskart

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har

Skyldeling og tinglyste erklæringer

gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra

Målebrev

kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Nabolagsprofil
Energiattest

Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i
ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom

FINANSIERING

(avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig

seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn

finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din megler om dette.

de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2).
Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for

FORSIKRING

eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr

profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3

SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler

med unntak av § 3-7 og 3-8.

setter deg gjerne i forbindelse med en god forsikringsrådgiver.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen

VERDIVURDERING

eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger

selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter

å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens

avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han

reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om

burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper

eiendomsmarkedet der du bor.

ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget
dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale

OPPDRAGSANSVARLIG

ble inngått.

Karen Heggset Monge
Eiendomsmegler MNEF

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen

Telefon: 47 481 53 306

tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan

E-post: karen.monge@em1.no

offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter
og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk
kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om
oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret
av meglerforetaket i min. 10 år. Se eiendomsmegler1.no for mer
informasjon om vår behandling av personopplysninger.
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Administrativt vedtak
Plan- og bygningsenheten - nr. 2011/808
Nils Fiske
Flatsetsundet 107
6523 FREI

Vår ref
2011/2058-2

Saksbehandler
Grete Aa. Bjerkestrand

Dato
31.10.2011

FLATSETSUNDET 107 - Søknad om riving av veranda og oppføring av ny.
TILTAKSHAVER: NILS FISKE.
SAKSOPPLYSNINGER
Søknad mottatt 30.09.11 om riving av balkong mot syd og oppføring av ny balkong mot
vest. Vedlagt til søknaden fulgte tegninger og situasjonskart.
Søknaden omfatter
Oppføring av ny balkong mot vest og riving av balkong mot syd.
Vilkår for å behandle saken som søknad etter plan- og bygningsloven § 20-2 anses for
oppfylt.
Bygningsmyndigheten har ingen merknader til omsøkte endring av fasade på betingelse
av at byggearbeidene utføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningsloven
med forskrifter. For øvrig gjøres oppmerksom på følgende:



Er ikke arbeidet igangsatt innen 3 år fra godkjenningsdato av tiltaket faller
godkjenningen bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 3
mnd, jf. plan- og bygningsloven § 21-9.
Gebyr for sakens behandling og eventuelle tilknytningsavgifter for vann og avløp
skal være betalt før arbeider igangsettes.

I henhold til delegert myndighet fattes slikt
VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-2 godkjennes oppføring av Endring av bygg annet i Flatsetsundet 107, 6523 FREI på betingelse av at byggearbeidene utføres i
samsvar med bestemmelser i plan- og bygningsloven med forskrifter.
Tiltakshaver kan selv forestå utførelse av byggearbeidene og er ansvarlig for at disse
utføres i samsvar med gjeldende lov og regelverk.

81

Etter at tiltaket er ferdigstilt skal tiltakshaver anmode kommunen om ferdigattest.
Behandlingsgebyr kr. 810,Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen
fristens utløp.
Klagen sendes Kristiansund kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når
foreliggende brev er mottatt.

Geir Aakvik
Plan- og bygningssjef

Grete Aa. Bjerkestrand

Saksbehandler

Postadresse
Postboks 178, 6501 Kristiansund
E-post
postmottak@kristiansund.kommune.no

Besøksadresse
Kristiansund Servicekontor
Kongens Plass 1
www.kristiansund.no
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Telefon
71 57 40 00
Telefaks
71 57 40 35

Bank
6365.05.66.66000
Org.nr
NO 991 891 919

Dokumenter
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Nabolaget

NABOLAGET
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NABOLAGET
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TILSTANDSRAPPORT BOLIG
Bygningsteknisk gjennomgang med
- arealmåling
Flatsetsundet 107, 6523 FREI
Gnr 113: Bnr 36
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE

SERTIFISERT TAKSTMANN
Arnfinn Thordarson Byggmester
Telefon: 905 22 118
E-post: arnfinn.thordarson@obron.no
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00
Organisasjonsnr: 998 667 917

Dato befaring: 24.04.2019
Utskriftsdato: 30.04.2019
Oppdrag nr: 1154

dbc82e

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 113: Bnr 36
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Flatsetsundet 107, 6523 FREI

Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00

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.
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: 24.04.2019
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LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan
variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.
TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.
ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.
Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre
enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.
Arealberegning
Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og
gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom
(P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv
om de er måleverdige.

Egne forutsetninger
Det er forutsatt i denne rapport at eiendommen er godkjent til dagens bruk, samt at eventuelle pålegg fra offentlige myndigheter
er oppfylt. Det er ikke sjekket opplysninger fra tinglysingsregisteret, byggesak ol. Ved eventuell avhending av eiendommen gjøres
det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt iht. Lov om avhending av fast eiendom,
"Avhendingslova" av 3 juni 1992. nr 93. Besiktigelse er foretatt med de begrensninger som følger av at bygningen er møblert/
utstyrt.
Takstmann er ikke kjent med andre forhold som kan ha innvirkning på verdien enn det som er nevnt i rapporten. Feil eller mangler
er kun anmerket der det er klart synlige forhold som kan registreres visuelt, uten inngrep i bygningskonstruksjonen. Alder er et
symptom på svikt i seg selv, og referansenivået er fra den gang bygningen ble oppsatt (relatert til byggeforskriftene som var
gjeldende ved oppføringstidspunktet). Takstmann tar forbehold om skjulte feil og mangler og forutsetter at byggene er lovlig
oppført og godkjent slik som de fremstod ved befaringen.
De fleste data grunnlag i denne rapporten er kommet fra Statens Kartverk, og er gjengitt med tillatelse fra Staten gjennom det
Statlige selskapet Norsk Eiendomsinformasjon. Opplysningene kan være ufullstendige, ikke ajour eller det kan forekomme feil.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst
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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
Vakker boligeiendom beliggende i Flatsetsundet på Freiøya i Kristiansund kommune. Eiendommen består av 2 teiger, hvor den
minste delen ligger ved sjøen. Den største delen ligge på nord-øst siden av veien mellom Flatset og Møstavågen, og foruten
boligen er det oppført flere bygninger av forskjellig karakter og alder på den store tomten. Flere av disse bygningene er eldre
tømmerbygninger som er flyttet fra sine opprinnelige tufter og oppført på tomten opp gjennom årene, senest i 2018.
Fra opprinnelige bolig, som var fra 1912, står kun grunnmur igjen. Ny bolig ble oppført på murene i 1933. I 1953 ble 2 etasje
oppført, og i 1981 ble boligen tilbygget mot nord i 1 etasje. Også andre endringer er nok gjort opp gjennom tiden, blant annet er
balkong i 2 etasje blitt tilbygget ca 1986.
Tiltak av utvendig karakter som er utført opp gjennom årene, kan nevnes at tak-tekket av impregnert tre-bord ble lagt i 1981 i
forbindelse med til-byggingen. Tre-rennene likeså. Vinduer som stedvis er koblede vinduer og stedvis med 2-lags isolerglass, er
også skiftet opp gjennom årene, blant annet er tilnærmet alle vinduer i loftetasjen skiftet i 2011.
Innvendig er det også utført oppgraderinger og vedlikehold opp gjennom årene. Her kan blant annet nevnes nytt bad i loftetasjen i
2007, mens bad og dusj/wc-rom i 1 etasje ble renovert så sent som i 2014. Videre skal kjøkken ha blitt oppusset i 2007.
Boligen skal også blitt etterisolert, stedvis ved inn-blåsning i vegger. Oppvarming foregår med ved, elektrisitet og med
varmepumper, som henholdsvis ble installert i 2012 og i 2018.
Boligen er ellers oppført i kjente og solide materialer på den måte som var vanlig på de respektive oppføringstidene. Eier har
bestrebet og ivareta boligens stil og sjel i mest mulig grad innvendig relatert til de forskjellige byggeperiodene. Her kan nevnes at
eldre del i 1 etasje blant annet har synlige malte åser i himlinger slik det var vanlig på 1930 tallet, mens nyere deler gjenspeiler en
noe mer moderne stil, blant annet på bad og kjøkken.
Eiendommen ligger landlig og lunt til, men har allikevel kort vei til dagligvare, skole og barnehage på Storbakken. Også kun 20
minutters kjøring til Kristiansund med tilhørende kjøpesentre, videregående skoler, offentlig transport, kommunale tjenester og
øvrige fasiliteter. Flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet og kort vei til teig ved sjø og etablert småbåthavn i Flatsetsundet.
Selv om boligen fremstår som normalt godt vedlikeholdt trenger en brukt bygning til stadighet noe vedlikehold, og oppgraderinger.
Her kan nevnes at selv om de fleste vinduer er skiftet opp gjennom årene, begynner enkelte å nå en alder som tilsier at tiltak den
kommende tiden ikke kan utelukkes. Likeså bør normalt vedlikehold påregnes, og det anbefales nærmere undersøkelse rundt
utvendig kledning som skal være fra de respektive byggetider og om behov for eventuelle tiltak her.
Noe vedlikeholdsbehov bør også påregnes av den øvrige bygningsmassen.
Eventuelle andre mangler og skader vil komme frem under beskrivelsen for hver bygningsdel. Bygningsdelene er gitt TG ut fra
generell vurdering og vurdering av levetid på bygnings-elementene.
Noen bygnings-elementer kan ha levetid helt ned til 20 år (eks vv-tanker og andre elektriske komponenter), mens andre
bygnings-elementer har nesten ubegrenset levetid. TG er satt ut fra ønske om å opplyse en kjøper om at det til stadighet må
påregnes vedlikehold og utbedringer på en eiendom.
Jo eldre en eiendom er, jo større påkostninger og vedlikehold må påregnes. Levetiden kan variere stort på en eiendom da dette
henger ofte sammen med bruken og det klimamessige værforhold en eiendom kan være plassert (eks vind og sol).
En brukt eiendom vil ofte ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasje, dårlig vedlikehold,
utidsmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Desto eldre eiendommen er, desto flere av slike
forhold må en kjøper forvente. Skjønnhetsfeil, overflatefeil og vanlig bruks-slitasje er ikke kommentert.
TUSTNA, 30.04.2019

Arnfinn Thordarson Byggmester
Uavhengig takstmann/MNT
Telefon: 905 22 118
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Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde:

Nils Fiske

Takstmann:

Arnfinn Thordarson

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 24.04.2019.
- Arnfinn Thordarson. Uavhengig takstmann/MNT. Tlf. 905 22 118
- Nils Fiske. Hjemmelshaver. Tlf. 930 83 461
- Liv Hilda Kringlen Fiske. Tlf. 928 50 708

Eiendomsopplysninger
Beliggenhet:

Eiendommen består av 2 teiger, hvor den ene ligger ved sjøen, mens boligmassen ligger på teig nord
for Møstveien i Flatsetsundet på Freiøya i Kristiansund kommune.

Bebyggelsen:

Opprinnelige bolig fra 1912 ble erstattet av ny bolig i første halvdel av 1930 årene etter brann. I 1953
ble 2 etasje påbygget. Senere er boligens 1 etasje omgjort og påbygget i flere omganger, blant annet
mot nord i 1981. På den store eiendommen er det opp gjennom årene oppført flere bygninger. Flere av
disse er tømmerbygninger fra 17-1800 tallet som er flyttet fra sine tidligere tufter, blant annet fra
Bjerkestrand på Freiøya og blant annet fra Vågå i Gudbrandsdalen. Se i rapporten under bygninger for
nærmere introduksjon vedrørende disse.

Standard:

Boligen har en gjennomgående grei standard hvor bygningens identitet er prøvd tatt vare på, men også
med noen mer moderne løsninger, slik som utførelse av bad mm.

Om tomten:

Tomten er stor og opparbeidet med plen, beplantninger og fine uteområder hvor det er sitteplasser
både under åpen himmel og under tak. Innkjørsel og tilkomst til bolig og bygninger er hovedsakelig
gruset og tildels belagt med skiferheller. Parkering i garasjer/Car-porter ved port. Tomten kan også
nåes med bil via lunning plass vest for boligen. Eiendommen virker velholdt. Plener blir klippet med
selvgående Robotgressklipper, supplert med med annet klippeutstyr som traktorgressklipper.
Teig 2 ved sjø er ikke inspisert av undertegnede.

Regulering:

Ligger i regulert område.

Kommuneplan:

Eiendommen ligger i område som i kommuneplan / -delplan K-201101, er avsatt til: LNF-område der
spredt boligbygging er tillatt.

Adkomstvei:

Adkomst fra offentlig vei.

Tilknytning vann:

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann. Vannmåler installert

Tilknytning avløp:

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp.

Andre forhold:

Eiendommen er vurdert i den stand den var på befaringstidspunktet.
Datagrunnlaget kommer fra Statens kartverk, og Norsk Eiendomsverdi. Undertegnede kjenner ikke til
om det er utført Radon målinger.

Matrikkeldata
Matrikkel:

Kommune: 1505 KRISTIANSUND Gnr: 113 Bnr: 36

Eiet/festet:

Eiet

Areal:

31 570 m² Arealkilde: I følge til sendt informasjon

Hjemmelshaver:

Nils Fiske

Adresse:

Flatsetsundet 107, 6523 FREI

Kommentar:

Eiendommen består av 2 teiger. I følge eier har teig 2 ved sjøen (Kallevik) Bnr: 58 og skal være på ca
2,5 Mål.
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Flatsetsundet 107, 6523 FREI

Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Kommentar

Brukstillat./ferdigatt.

23.04.2019

Boligen er omsøkt og godkjent før 1997 men det
er ikke gitt brukstillatelse.

Status

Egenerklæring

29.04.2019

Utskrevet fra Supertakst.

Innhentet

Kvitt. off. avgifter

23.04.2019

Utskrevet fra Supertakst.

Innhentet

Matrikkelrapport

23.04.2019

Utskrevet fra Supertakst.

Innhentet

Reguleringsforhold

23.04.2019

Utskrevet fra Supertakst.

Innhentet

Brukstillat./ferdigatt.

21.09.1981

Brukstillatelse for tilbygg til bolig gitt

Innhentet

Tegninger

23.04.2019

Div tegninger utskrevet fra Supertakst.

Innhentet

Kartutsnitt

23.04.2019

Utskrevet fra Supertakst.

Innhentet
Innhentet

Eiendomsverdi.no

10.04.2019

Innhentet informasjon av takstmann.

Eier

24.04.2019

Opplysninger gitt av eier ved besiktigelsen

Sider

Vedlagt

Kommentar egenerklæring
Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og
utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger.
12. Boligen er noe endret og tilbygget etter 1935. Ellers har undertegnede ingen videre kommentar til eiers egenerklæring.

Andre forhold
Forsikring:

Selskap: Frende forsikring. Type: Fullverdi.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019

94

Side: 6 av 31

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 113: Bnr 36
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Flatsetsundet 107, 6523 FREI

Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00

Bygninger på eiendommen
Enebolig
Enebolig
Byggeår: 1934 Kilde: Ca byggeår i følge hjemmelshaver. Deler av kjeller fra 1912.
Anvendelse: Bolig
Tilbygg (i 1986) Tilbygd luftebalkong
Tilbygg (i 1981) Tilbygg til bolig

Arealer
Etasje

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Kjeller

Totalt

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

14

11

1. etasje

178

167

167

Loftetasje

70

67

60

262

245

227

Sum bygning:

Kommentar

11 Bod 1, bod 2, bod 3, bod 4
Bibliotek, bad, entré, gang,
mellomgang, arbeidsrom, kjøkken,
grovkjøkken, peisestue, spisestue, tvstue, vaskerom, wc/dusj-rom,
soverom
7 Lager, bad, gang m/trapp., gang,
loftstue, 2 soverom, wc, kott
18

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

Kjeller

Bod 1, bod 2, bod 3, bod 4

1. etasje

Bibliotek, bad, entré, gang, mellomgang,
arbeidsrom, kjøkken, grovkjøkken, peisestue,
spisestue, tv-stue, vaskerom, wc/dusj-rom,
soverom

Loftetasje

Bad, gang m/trapp., gang, loftstue, 2 soverom, wc

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Lager, kott

Befaringsdato: 24.04.2019
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Side: 7 av 31

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 113: Bnr 36
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Flatsetsundet 107, 6523 FREI

Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00

Garasje/CAR-port
Garasje/CAR-port
Byggeår: 1971 Kilde: År tatt i bruk i følge Matrikkel rapport. Påbygget ca 1975.
Anvendelse: Parkering

Arealer
Etasje

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

30

28

Sum bygning:

30

28

Sekundær S-ROM

Kommentar

28 Garasjerom 1, garasjerom 2
0

28

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Oppgitte arealer er å betrakte som ca arealer.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Garasjerom 1, garasjerom 2

Uthus
Uthus
Byggeår: 1973 Kilde: År flyttet i følge eier.
Anvendelse: Utstilling.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019
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Side: 8 av 31

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 113: Bnr 36
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Flatsetsundet 107, 6523 FREI

Arealer
Etasje

Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

21

16

Sum bygning:

21

16

Sekundær S-ROM

Kommentar

16 Utstilling
0

16

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Oppgitte arealer er å betrakte som ca arealer.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Utstilling

Stabbur 1
Stabbur 1
Byggeår: 1973 Kilde: År flyttet i følge eier.
Anvendelse: Utstilling

Arealer
Etasje

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

18

15

Sum bygning:

18

15

Sekundær S-ROM

Kommentar

15 Utstilling
0

15

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Oppgitte arealer er å betrakte som ca arealer.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Utstilling

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019
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Side: 9 av 31

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 113: Bnr 36
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Flatsetsundet 107, 6523 FREI

Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00

Verksted/kontor
Verksted/kontor
Byggeår: 1946 Kilde: I følge eier.
Anvendelse: Produksjon, kontor og utstilling.

Arealer
Etasje

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

Kommentar

1. etasje

71

62

40

22 Gang, kontor/arbeidsrom,
trappegang, verksted

2. etasje

71

65

18

47 Gang, utstilling, utstilling 2, utstilling
3, trappegang

Loft
Sum bygning:

15

14

157

141

14 Loftsrom
58

83

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Gang, kontor/arbeidsrom, trappegang

Verksted

2. etasje

Gang, trappegang

Utstilling, utstilling 2, utstilling 3

Loft

Loftsrom

Høyløe
Høyløe
Byggeår: 1800 Kilde: Antatt bygge år. Flyttet til plassen ca år 2003.
Anvendelse: Utstilling

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019
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Side: 10 av 31

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 113: Bnr 36
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Flatsetsundet 107, 6523 FREI

Arealer
Etasje

Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

33

30

Sum bygning:

33

30

Sekundær S-ROM

Kommentar

30 Utstilling
0

30

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Oppgitte arealer er å betrakte som ca arealer.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Utstilling

Stabbur 2
Stabbur 2
Byggeår: 1774 Kilde: Ca bygge år. Flyttet til plassen i 2017.
Anvendelse: Utstilling

Arealer
Etasje

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

19

Mesanin

10

9

Sum bygning:

29

24

Sekundær S-ROM

15

Kommentar

15 Utstilling
9 Mesanin
0

24

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Oppgitte arealer er å betrakte som ca arealer.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Utstilling

Mesanin

Mesanin

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019

99

Side: 11 av 31

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 113: Bnr 36
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Flatsetsundet 107, 6523 FREI

Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00

Lysthus
Lysthus
Byggeår: 1912 Kilde: Renovert i 2012 i følge eier.
Anvendelse: Lysthus

Arealer
Etasje

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

11

10

Sum bygning:

11

10

Sekundær S-ROM

Kommentar

10 Grill-rom
0

10

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Oppgitte arealer er å betrakte som ca arealer.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Grill-rom

Kapell.
Kapell.
Byggeår: 1700 Kilde: ca bygge år i følge eier. Oppsatt på nåværende plass i 2011.
Anvendelse: Kapell

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019

100

Side: 12 av 31

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 113: Bnr 36
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Flatsetsundet 107, 6523 FREI

Arealer
Etasje

Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

5

4

Sum bygning:

5

4

Sekundær S-ROM

Kommentar

4 Kapell
0

4

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Oppgitte arealer er å betrakte som ca arealer, da det ikke er tatt hensyn til målereglenes krav til høyder.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Kapell

Material lager
Material lager
Byggeår: 1992 Kilde: I følge eier.
Anvendelse: Lagring av div utstyr.

Arealer
Etasje

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

14

12

Sum bygning:

14

12

Sekundær S-ROM

Kommentar

12 Lager
0

12

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Oppgitte arealer er å betrakte som ca arealer, da det ikke er tatt hensyn til blant annet målereglenes krav til høyder.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Lager

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019
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Side: 13 av 31

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 113: Bnr 36
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Flatsetsundet 107, 6523 FREI

Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00

Ved-skott
Ved-skott
Byggeår: 1992 Kilde: Ifølge eier.
Anvendelse: Lagring av ved.

Arealer

Bruttoareal

Etasje

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

11

10

Sum bygning:

11

10

Sekundær S-ROM

Kommentar

10 Ved-bod
0

10

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Oppgitte arealer er å betrakte som ca arealer, da det ikke er tatt hensyn til blant annet målereglenes krav til høyder.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Ved-bod

Redskapshus/utstilling
Redskapshus/utstilling
Byggeår: 1800 Kilde: Ca bygge år i følge eier. Flyttet til plassen ca år 1985.
Anvendelse: Lagring og utstilling

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019

102

Side: 14 av 31

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 113: Bnr 36
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Flatsetsundet 107, 6523 FREI

Arealer
Etasje

Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

15

13

Sum bygning:

15

13

Sekundær S-ROM

Kommentar

13 Utstilling, bod/lager
0

13

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Oppgitte arealer er å betrakte som ca arealer, da det ikke er tatt hensyn til blant annet målereglenes krav til høyder.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Utstilling, bod/lager

Materiallager 2.
Materiallager 2.
Byggeår: 1990 Kilde: Ca bygge år i følge eier.
Anvendelse: Lager

Arealer
Etasje

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

20

18

Sum bygning:

20

18

Sekundær S-ROM

Kommentar

18 Lager
0

18

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Oppgitte arealer er å betrakte som ca arealer, da det ikke er tatt hensyn til blant annet målereglenes krav til høyder.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Lager

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019
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Side: 15 av 31

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 113: Bnr 36
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Flatsetsundet 107, 6523 FREI

Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00

Dukkestue
Dukkestue
Byggeår: 1974 Kilde: I følge eier.
Anvendelse: Lek.

Arealer
Etasje

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

4

3

Sum bygning:

4

3

Sekundær S-ROM

Kommentar

3 Leke-rom
0

3

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Oppgitte arealer er å betrakte som ca arealer, da det ikke er tatt hensyn til blant annet målereglenes krav til høyder. arealer må
derfor ansees som en illustrasjon på gulvflate.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Leke-rom

Anneks.
Anneks.
Byggeår: 1947 Kilde: Ca bygge år i følge eier
Anvendelse: Utstilling

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019

104

Side: 16 av 31

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 113: Bnr 36
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Flatsetsundet 107, 6523 FREI

Arealer

Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00

Bruttoareal

Etasje

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

18

15

2. etasje

17

16

Sum bygning:

35

31

Sekundær S-ROM

10

Kommentar

5 Verksted, bad, trapperom
16 Lager

10

21

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Vindfang er ikke med i areal-beregningen. Oppgitte P-rom er ikke eksakt oppmålt av undertegnede og bør derfor ansees som caarealer.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Bad, trapperom

Verksted

2. etasje

Lager

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

Bearbeidet terreng, generelt
Beskrivelse:

Tomten er stor og opparbeidet med plen, beplantninger og fine uteområder hvor det er etablert
sitteplasser både under åpen himmel og under tak. Innkjørsel og tilkomst til bolig og bygninger
er hovedsakelig gruset og tildels belagt med skiferheller. Parkering i garasjer/Car-porter ved
innkjøring. Tomten kan også nåes med bil via lunning plass vest for boligen. Eiendommen virker
velholdt. Plener blir klippet med selvgående Robotgressklipper, supplert med annet klippeutstyr
som blant annet traktorgressklipper.
Teig 2 ved sjø er ikke inspisert av undertegnede og derfor ikke kommentert.

Tilstandsvurdering:

Undertegnede har ingen videre bemerkninger vedrørende ute arealene ut over at disse virker og
være normalt godt vedlikeholdt.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019
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Side: 17 av 31

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 113: Bnr 36
1505 KRISTIANSUND KOMMUNE
Flatsetsundet 107, 6523 FREI

Obron Nordvest AS
Pb. 3 Leira, 6590 TUSTNA
Telefon: 00 00 00 00

Enebolig
Bygning generelt - Enebolig
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering:

Bygningen er oppført etter typisk byggeskikk som var vanlig på oppføringstidspunktet, og det vil
normalt alltid kunne registreres enkelte symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som
normal slitasje og alder på bygningsdelene.
Det er viktig å huske at bygningene er oppført i henhold til de forskrifter/regler som var på
oppføringstidspunktet. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de
som var da bygningen ble oppført. Oppgradering eller ekstra standard er medtatt under
beskrivelsen, slik det er opplyst eller påvist. Merk at opplysninger om påkostninger mv i vesentlig
ikke kan etterprøves. Påkostninger som er registrert er gjort på grunnlag av datering på
bygningsdeler.
Bygningsdelene er gitt TG ut fra generell vurderinger og vurdering av leve-tider på bygningselement. En del bygnings-element kan ha generell levetid helt ned til 20 år (f.eks vv-tank og
andre elektriske komponenter), mens andre bygningsdeler kan ha tilnærmet ubegrenset levetid.
TG er satt ut fra generell vurdering med ønske om å opplyse en kjøper om at det til stadighet må
påregnes utbedringer og vedlikehold av en brukt eiendom.

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

Grunn og fundamenter, generelt
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

grunn av fjell og steinmasser i følge eier. Grunnmur av Stein fra 1912 ieldre del. Plass støpt
grunnmur på øvrige deler.
Ikke vurdert på på tilstandsnivå da det ikke er mulighet for kontroll av byggegrunn og
stabilitet i masser uten vesentlig inngrep. Opplysninger om grunn er antagelser.
Det presiseres at det ikke er foretatt noen geotekniske undersøkelser.

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

Drenering
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Drenering med stein-grøfter i følge eier. Ingen større tiltak utført de senere år, men tak vann er
ledet til anlagt dam på østlige fasade via stein-grøfter i følge eier.
Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.
Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.
Det foreligger ingen vesentlige opplysninger om påkostninger eller endringer av drenering
utført siden byggeåret. Bygningsdelen er skjult og kan ha en feil/skade. Nærmere
undersøkelse anbefales. TG satt grunnet alder.

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

Yttervegger
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Oppført i isolert bindingsverk over grunnmur.
Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.
Bindingsverk fra 1930 tallet TG. 2 satt grunnet alder. Ellers ingen spesielle bemerkninger ut
over alder og normal slitasje.
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Utvendige overflater
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Liggende og stående malt kledning på fasader, hovedsakelig fra de respektive byggeperioder.
Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6 - 12 år.
Det var stedvis behov for overflatebehandling av kledning, noe som ville bli gjort før visning
i følge eier. Ellers ble det ikke observert større tegn til svikt på kledning av undertegnede.
TG satt ut i fra alder og normal slitasje. Merk at fasader er visuelt besiktiget fra bakkenivå.

Vinduer og dører - Enebolig
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 dels som koblede vinduer og dels med 2 lags isolerglass, men enkelte vinduer med
enkle glass også observert.
Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
Flere vinduer fra 2011, mens noen er fra 1979 - 1980 tallet. Vindu med enkelt glass
(trappegang) er eldre. TG satt grunnet alder og slitasje på eldre vinduer. Ellers ingen
bemerkninger ut over alder og normal slitasje. Undertegnede gjør oppmerksom på at ikke
alle vinduer er funksjons-testet.

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

Eldre innad-slående malt hoved-inngangsdør. Std malt balkongdør fra 1979 til terrasse i 1
etasje. 2-fløyet malt dør til Luftebalkong fra 2011. " fløyet std balkongdør også til utstillings-rom i
kjeller, mens dør til krypkjeller er en eldre tett innad-slående dør.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
Funksjonelle dører. TG satt grunnet alder og slitasje på hoved-inngangsdør, terrassedør fra
1979 og dør til krypkjeller. Ellers ingen spesielle bemerkninger ut over alder og normal
slitasje.

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

Innvendige dører i malt utførelse, hovedsakelig som fyllings-dører og av eldre årgang.
Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.
TG satt grunnet alder. Ellers ingen spesielle bemerkninger ut over alder og normal slitasje.
Det bemerkes at ikke alle dører er funksjons-testet av undertegnede.

Innvendige dører - Loftetasje
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Innvendige dører som fyllingsdører i malt utførelse.
Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.
TG satt grunnet alder. Ellers ingen spesielle bemerkninger ut over alder og normal slitasje.
Det bemerkes at ikke alle dører er funksjons-testet av undertegnede.

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

Takkonstruksjoner
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Hovedsakelig plassbygd sperrekonstruksjon i saltaksform. Undertak er tre-tro belagt med
underlagspapp i følge eier. Standard vindski-bord med 3 bord i høyden.
Rom over hanebjelker er ikke inspisert av undertegnede grunnet tilkomst på
befaringsdagen. Nærmere undersøkelse kan derfor anbefales. Ingen visuelle tegn til svikt
observert fra etasjeplan og fra bakkenivå. Ellers ingen bemerkninger ut over alder og
normal slitasje.
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Taktekking - Enebolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

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

Tak tekket med kreosot impregnert tre-bord ca 1981.
Normal tid før omlegging av betongtakstein er 30 - 60 år.
Gradrenner på tilbygg skiftet i 2018 i følge eier. TG satt grunnet alder. Ellers ingen
funksjonssvikt observert ved besiktigelsen. Merk at tak-tekke og renner kun er visuelt
inspisert fra bakkenivå.
Et tak av tre kan ha en forbausende lang levetid. Antatt levetid for tre-tak av impregnert
trevirke er på flere tiår, og tretaket konkurrerer dermed i klasse med betong-takstein. Det
krever bare jevnt og riktig vedlikehold.

Overlys, takluker - Enebolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering.

Overlys og takluker
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Enkel plateluke for tilkomst til rom over hanebjelker.
Luke var fastskrudd. Rom over hanebjelker derfor ikke inspisert av undertegnede.
Nærmere undersøkelse anbefales. TG satt grunnet utidsmessighet.

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

Trapper og ramper
Beskrivelse:

Innvendig tette trapp som er malt mellom 1 etasje og loftetasje. Trinn i trappens gangbane
belagt med teppe.

Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år.
Innvendig trapp tilfredsstiller ikke dagens krav til åpninger i rekkverk konstruksjon, samt
dagens krav til håndrekke på 2 sider. TG satt grunnet alder og nevnte forhold. Ellers ingen
spesielle bemerkninger ut over alder og normal slitasje.

Balkonger, terrasser ol.
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Luftebalkong i forbindelse med loft-stue. Terrasse med Spaltedekke med tilkomst fra bibliotek og
utearealer.
Mangelfull tetting med beslag mot terskel på luftebalkong(TG.2). Ellers ingen spesielle
bemerkninger ut over alder og normal slitasje.
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Piper og ildsteder - Enebolig
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:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Piper av teglstein som er pusset og malt innvendig.
Normal tid før ompussing av murte skorsteiner, pusset utvendig er 10 - 30 år.
I følge eier er det foretatt inspeksjon av piper og ildsteder av det stedlige feievesen uten at
anmerkninger er gitt. Pipetopp over tak er re-pusset så sent som i 2018 i følge eier.
Undertegnede har ikke innhentet eller mottatt opplysninger om eventuelle pålegg eller
mangler vedrørende pipe og ildsteder fra det stedlige feievesen. TG satt grunnet alder.

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

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

Gulv belagt med flis. Varmekabler i gulv.
Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser direkte på membran er 10 - 30 år.
Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser på påstøp og underliggende
banemembran er 20 - 40 år.
Ingen indikasjon på fukt i gulvet indikert ved bruk av fuktindikator ved besiktigelsen. Gulv er
tilnærmet flatt, men fall i dusj i sideliggende dusj/wc- rom registrert. Grunnet høy terskel og
kant på membran her, antas derfor at Lekkasjevann fra en eventuell fremtidig lekkasje fra
rommenes installasjoner, vil nå sluker før tilstøtende rom via terskel. Ved inspeksjon av
sluk i dusj ble det observert det som sannsynlig er kant av sluk-mansjett under slukens
klemring. Bad ble renovert i 2014 etter en vannskade. TG satt grunnet ikke fremlagt
dokumentasjon på flis og membran arbeider. Ellers ingen spesielle merknader ut over alder
og normal slitasje.

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

Vegger belagt med fliser og malte plater. Speil montert på en vegg.
Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år.
Ingen indikasjon på fukt indikert ved bruk av fuktindikator på tilkommelige steder i bad og i
tilstøtende rom ved besiktigelsen. TG satt grunnet ikke fremlagt dokumentasjon på flis og
membran arbeider. Ellers ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

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

Himling belagt med malte plater.
Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.
Ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

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

Mørk høyglans innredning med heldekkende servant, speil, belysning og badekar. Dusj-garnityr
på vegg med glassvegg og glassdør, vegg-hengt toalett og urinal i sideliggende dusj/wc-rom.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
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Det ble ikke observert lekkasjespalte fra innebygget toalett-sisterne(TG.2). Ellers ingen
antydning til noe funksjonssvikt på befaringsdagen observert av takstmann.
Takstmann er ingen VVS fagmann og kontroller er begrenset til det visuelle.

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

Mekanisk lufting gjennom ventil i yttervegg etablert i dusj/wc-rom.
Lufting ikke funksjons-testet av takstmann.
Ellers ingen bemerkninger.

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

Gulv belagt med flis. Varmekabler i gulv.Bad fra ca 2007 i følge eier.
Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser direkte på membran er 10 - 30 år.
Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser på påstøp og underliggende
banemembran er 20 - 40 år.
Gulv tilnærmet flatt. Ingen indikasjon på fukt i gulvet indikert ved bruk av fuktindikator ved
besiktigelsen. Ukjent valg av membran løsning for undertegnede, men ved inspeksjon av
sluk kunne sluk-mansjett under slukenes klemring observeres. Ved en eventuell fremtidig
lekkasje fra rommets installasjoner, kan Lekkasjevann nå tilstøtende konstruksjoner ved
terskel grunnet mangelfull tetting her. Ukjent valg av membran løsning for undertegnede.
TG satt grunnet alder og nevnte observasjoner vedrørende fall og forhold ved terskel. Ellers
ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

Overflater på innvendige vegger - Loftetasje / Bad
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vegger belagt med fliser.
Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år.
Ukjent valg av membran løsning for undertegnede. Ellers ingen spesielle merknader ut over
alder og normal slitasje.

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

Himling som malt plate himling.
Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.
Ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

Innredning og garnityr for våtrom - Loftetasje / Bad
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Opplegg for badekar, dusjhjørne, toalett, servant, speil og belysning.
Ingen antydning til noe funksjonssvikt på befaringsdagen observert av takstmann.
Takstmann er ingen VVS fagmann og kontroller er begrenset til det visuelle. Ellers ingen
spesielle merknader ut over alder og normal slitasje

Luftbehandling, generelt - Loftetasje / Bad
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Mekanisk lufting gjennom ventil i himling.
Lufting ikke funksjons-testet av takstmann.
Ellers ingen bemerkninger.

Vaskerom - Enebolig
Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under 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.
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Overflater på innvendige gulv - 1. etasje / Vaskerom
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Gulv belagt med flis.
Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser direkte på membran er 10 - 30 år.
Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser på påstøp og underliggende
banemembran er 20 - 40 år.
Hovedgulv tilnærmet flatt. Fall mot sluk i tidligere dusj-sone. Ingen indikasjon på fukt i
gulvet indikert ved bruk av fuktindikator ved besiktigelsen. Mangelfulle fuger i dusj-sone.
Ukjent valg av membranløsning for undertegnede. TG satt grunnet alder og nevnte
observasjoner.

Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Vaskerom
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vegger belagt med fliser og malt panel.
Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år.
Hull i fliser i dusj-soner etter tidligere dusjvegger og dusj-garnityr. Svikt i fuger på flis
observert. Ingen indikasjon på fukt indikert ved bruk av fuktindikator på tilkommelige steder
i vaskerom og i tilstøtende rom ved besiktigelsen. Ukjent valg av membran løsning for
undertegnede. TG satt grunnet alder og nevnte observasjoner.

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

Himling belagt med malt panel.
Normal tid før maling av trepanel, malt er 10 - 20 år.
Ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Vaskerom
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vaskemaskin plassert i tidligere dusj-sone. Videre er det montert toalett, hyller og skap. Her var
det også plassert fryser på befaringsdagen.
Ingen antydning til noe funksjonssvikt på befaringsdagen observert av takstmann.
Takstmann er ingen VVS fagmann og kontroller er begrenset til det visuelle. Nærmere
undersøkelse av vvs fagmann kan anbefales.

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

Naturlig lufting gjennom ventil i yttervegg.
Ingen tilluft spalte i dørterskel etablert. Ventil var tettet til ved besiktigelsen. Lufting ikke
funksjons-testet av takstmann. TG satt grunnet nevnte observasjoner.
Naturlig lufting via ventil i himling kan over tid vise seg å ikke være tilstrekkelig.
Mekanisk avtrekk bør overveies.

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

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

Gulv belagt med malte tre-bord og flis.
Normal tid før maling av tregulv, malt er 6 - 10 år.
Ingen indikasjon på fukt i gulvet indikert ved bruk av fuktindikator ved besiktigelsen. Knirk
ved gange registrert. TG satt grunnet knirk. Ellers ingen spesielle merknader ut over alder
og normal slitasje.
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Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Kjøkken
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vegger belagt med malte plater og malt panel. Flis over benker.
Normal tid før maling av trepanel, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før maling av plater, malt er 8 - 16 år.
Ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

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

Himling belagt med hvit-beiset panel.
Normal tid før beising av trepanel, beiset er 10 - 15 år.
Ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

Kjøkkeninnredning - 1. etasje / Kjøkken
Beskrivelse:

Malt innredning med over og underskap, oppvaskbenk med nedfelt oppvaskkum i lakkert heltre
benkeplate, ventilatorhette over komfyr, oppvaskmaskin og plass for kjøleskap i nisje.
Innredningen består også av noen malte høy-skap og benkeplater ved komfyr er av Granitt eller
lignende.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen indikasjon på fukt i konstruksjoner påvist ved enkel bruk av fuktindikator under
besiktigelsen.
Ellers ingen bemerkninger ut over alder og normal slitasje.

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

Gulv belagt med flis.
Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år.
Del av gulv belagt med annen flis-størrelse og fyller ikke til det hele tiltenkte areal etter
ombygging. Mangelfull fuging langs kanter. TG satt grunnet alder og nevnte observasjoner.
Ellers ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Grovkjøkken
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vegger belagt med malte paneler.
Normal tid før maling av trepanel, malt er 8 - 16 år.
Ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

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

Himling belagt med panel.
Normal tid før lakkering av trepanel, lakkert er 12 - 20 år.
Ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.
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Kjøkkeninnredning - 1. etasje / Grovkjøkken
Beskrivelse:

Løs monterte malte skuffeseksjoner med overliggende lakkert x-finer plate, overskap, knagger,
hyller og vegg-hengt utslagsvask i stål.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen indikasjon på fukt i konstruksjoner påvist ved enkel bruk av fuktindikator under
besiktigelsen.
Ellers ingen bemerkninger ut over alder og normal slitasje.

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

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

Gulv i rom benyttet til utstilling belagt med teppe. Betong i øvrige boder i krypkjeller.
Normal tid før utskifting av teppebelegg, nålefilt er 8 - 17 år.
Ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

Overflater på innvendige vegger - Kjeller
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vegger belagt med malte plater. Puss/betong, stedvis malt i krypkjeller.
Normal tid før maling av plater, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før maling av puss, malt er 10 - 16 år.
Det ble observert noe maling av-flassing og saltutslag i sydlige deler i krypkjeller. Dette kan
skyldes fukt fra utvendig etablert blomsterbed, eller sviktende drenering. Merk også at
boliger fra denne tiden ikke har fuktsikring mot grunn slik boligens som føres opp i dag har.
Kapillært opp-sug fra grunnen kan derfor ikke utelukkes. TG satt grunnet alder og nevnte
observasjoner.

Overflater på innvendig himling - Kjeller
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Synlige stubbloft av bord danner himling.
Ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

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

Gulv belagt med tepper, flis og som malte tre-gulv.
Normal tid før utskifting av teppebelegg, nålefilt er 8 - 17 år.
Normal tid før maling av tregulv, malt er 6 - 10 år.
Noe skjevheter og knirk ved gange registrert. TG satt grunnet nevnte observasjoner. Ellers
ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019
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Overflater på innvendige vegger - 1. etasje
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vegger belagt med malt tapet, malte plater og malt panel. Malt puss på brannskiver.
Normal tid før maling av plater, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før maling av trepanel, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før maling av papirtapet, malt er 8 - 16 år.
Ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

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

Himlinger stedvis av panel som er hvit-beiset, malte plater og malt under-gulv mellom malte
synlige åser.
Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.
Normal tid før beising av trepanel, beiset er 10 - 15 år.
Ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

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

Gulv belagt med tepper og som malte tre-gulv.
Normal tid før utskifting av teppebelegg, nålefilt er 8 - 17 år.
Normal tid før maling av tregulv, malt er 6 - 10 år.
Noen skjevheter og knirk registrert ved gange. TG satt grunnet nevnte observasjoner. Ellers
ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

Overflater på innvendige vegger - Loftetasje
Beskrivelse:
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vegger belagt med malte plater og malt tapet.
Normal tid før maling av plater, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før maling av papirtapet, malt er 8 - 16 år.
Ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

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

Himlinger som malte plate himlinger.
Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.
Ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Enebolig
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.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering:

Synlige vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Inspiserte sluker av plast unntatt i
krypkjeller hvor sluker er av støpejern. Varmtvanns tank på 192 liter plassert i krypkjeller. Ukjent
alder på tank for undertegnede.
Ingen merknader ut over alder og normal slitasje.
Takstmann er ingen VVS fagmann og visuell kontroll er derfor begrenset. Nærmere
undersøkelser av VVS- fagmann anbefales.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019
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Varme, generelt
Beskrivelse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Oppvarming med ved ovner, peis og varmepumper, samt elektrisk oppvarming ved panel ovner
og varmekabler.
Tg er i all hovedsak satt ut fra alder og på bakgrunn av at "varme" er svært sammensatt.
Noen elementer har begrenset levetid og TG er gitt ut fra en generell vurdering.
Det ble ikke registrert synlig svikt på befaringsdagen. Merk at pipe og varmekilder ikke er
funksjons-testet av undertegnede.

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

Elkraft, generelt
Beskrivelse:

Sikringsskap, dels med automatsikringer og dels med skrusikringer plassert i trappeløp til
loftetasje. Hovedsakelig åpent fordelings-anlegg.

Tilstandsvurdering:

Ikke vurdert på tilstands-nivå. Ukjent TG, takstmann er ikke EL-fagmann.
Eldre anlegg. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring for senere arbeider, ut over skift av måler.
Merk at DSB uttalte i 2008 at el . anlegg ikke kan påregnes med en levetid på mer enn 30 år.
Besiktigelse av el-fagmann anbefales.

Garasje/CAR-port
Bygning generelt - Garasje/CAR-port
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Bygningen er ikke nærmere inspisert av undertegnede da dette ligger utenfor hans mandat.
Tilstands-grad er derfor ikke satt på de forskjellige bygningsdeler og bygningen ikke nærmere
kommentert av undertegnede.
Nærmere undersøkelse anbefales derfor.

Uthus
Bygning generelt - Uthus
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Bygningen er ikke nærmere inspisert av undertegnede da dette ligger utenfor hans mandat.
Tilstands-grad er derfor ikke satt på de forskjellige bygningsdeler og bygningen ikke nærmere
kommentert av undertegnede.
Nærmere undersøkelse anbefales derfor.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019
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Stabbur 1
Bygning generelt - Stabbur 1
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Opprinnelig fra 1700 tallet i følge eier. Bygningen er ikke nærmere inspisert av undertegnede da
dette ligger utenfor hans mandat. Tilstands-grad er derfor ikke satt på de forskjellige
bygningsdeler og bygningen ikke nærmere kommentert av undertegnede.
Nærmere undersøkelse anbefales derfor.

Verksted/kontor
Bygning generelt - Verksted/kontor
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Grei bygning oppført i bindingsverk over plass støpte grunnmurer i 1943 som erstatnings-bygg
for tidligere verksted hvor det ble produsert leker etter brann. Bygningen er over 2 plan pluss loft
hvor det kun er innredet et rom i østlige del. Resterende er kald-loft. Bygget har over lang tid
fungert som verksted og arbeidssted, også for nåværende eier de senere år også som bruk til
utstilling. Bygningen er normalt vedlikeholdt opp gjennom tiden og fungere godt til sitt tiltenkte
bruk. Gulv i 1 etasje av betong, stedvis belagt med teppefliser. Vegger som malt betong eller
belagt med malte plater. Himling hovedsakelig som åpent etasjeskillet opp mot under-gulv. Støpt
etasjeskille i arbeidsrommets sør-østlige del. Oppvarming med ved-ovn og elektrisitet. 2 etasje
har malte tre-gulv, malt panel og malte plater på vegger, mens himlinger dels er kledd med
panel og dels som åpent etasjeskille opp mot under-gulv. Vinduer av eldre type med enkle glass.
Dører hovedsakelig som malte fyllingsdører av eldre type. Tak-tekket er fra ca midten av 2000
tallet i følge eier.
Selv om bygget er normalt godt vedlikeholdt, begynner flere bygningsdeler å bli noen år,
slik som vinduer og dører. Påkostninger i tiden som kommer bør derfor ikke utelukkes. Det
bemerkes at det kun er utført en enkel visuell besiktigelse av bygget fra etasjeplan og fra
bakkenivå. Nærmere undersøkelse anbefales derfor. TG satt grunnet alder, normal slitasje
og nevnte observasjoner.

Høyløe
Bygning generelt - Høyløe
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Bygningen er ikke nærmere inspisert av undertegnede da dette ligger utenfor hans mandat.
Tilstands-grad er derfor ikke satt på de forskjellige bygningsdeler og bygningen ikke nærmere
kommentert av undertegnede.
Nærmere undersøkelse anbefales derfor.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019
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Stabbur 2
Bygning generelt - Stabbur 2
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Bygningen er ikke nærmere inspisert av undertegnede da dette ligger utenfor hans mandat.
Tilstands-grad er derfor ikke satt på de forskjellige bygningsdeler og bygningen ikke nærmere
kommentert av undertegnede.
Nærmere undersøkelse anbefales derfor.

Lysthus
Bygning generelt - Lysthus
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Bygningen er ikke nærmere inspisert av undertegnede da dette ligger utenfor hans mandat.
Tilstands-grad er derfor ikke satt på de forskjellige bygningsdeler og bygningen ikke nærmere
kommentert av undertegnede.
Nærmere undersøkelse anbefales derfor.

Kapell.
Bygning generelt - Kapell.
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Bygningen er ikke nærmere inspisert av undertegnede da dette ligger utenfor hans mandat.
Tilstands-grad er derfor ikke satt på de forskjellige bygningsdeler og bygningen ikke nærmere
kommentert av undertegnede.
Nærmere undersøkelse anbefales derfor.

Material lager
Bygning generelt - Material lager
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Bygningen er ikke nærmere inspisert av undertegnede da dette ligger utenfor hans mandat.
Tilstands-grad er derfor ikke satt på de forskjellige bygningsdeler og bygningen ikke nærmere
kommentert av undertegnede.
Nærmere undersøkelse anbefales derfor.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019
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Ved-skott
Bygning generelt - Ved-skott
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Bygningen er ikke nærmere inspisert av undertegnede da dette ligger utenfor hans mandat.
Tilstands-grad er derfor ikke satt på de forskjellige bygningsdeler og bygningen ikke nærmere
kommentert av undertegnede.
Nærmere undersøkelse anbefales derfor.

Redskapshus/utstilling
Bygning generelt - Redskapshus/utstilling
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Bygningen er ikke nærmere inspisert av undertegnede da dette ligger utenfor hans mandat.
Tilstands-grad er derfor ikke satt på de forskjellige bygningsdeler og bygningen ikke nærmere
kommentert av undertegnede.
Nærmere undersøkelse anbefales derfor.

Materiallager 2.
Bygning generelt - Materiallager 2.
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Bygningen er ikke nærmere inspisert av undertegnede da dette ligger utenfor hans mandat.
Tilstands-grad er derfor ikke satt på de forskjellige bygningsdeler og bygningen ikke nærmere
kommentert av undertegnede.
Nærmere undersøkelse anbefales derfor.

Dukkestue
Bygning generelt - Dukkestue
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Bygningen er ikke nærmere inspisert av undertegnede da dette ligger utenfor hans mandat.
Tilstands-grad er derfor ikke satt på de forskjellige bygningsdeler og bygningen ikke nærmere
kommentert av undertegnede.
Nærmere undersøkelse anbefales derfor.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019
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Anneks.
Bygning generelt - Anneks.
Bygning, generelt
Beskrivelse:

Bygningen er ikke nærmere inspisert av undertegnede da dette ligger utenfor hans mandat.
Tilstands-grad er derfor ikke satt på de forskjellige bygningsdeler og bygningen ikke nærmere
kommentert av undertegnede.
Nærmere undersøkelse anbefales derfor.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 24.04.2019
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15.04.2019

Kristiansund kommune

Kommunenr.: 1503
Postadresse: Rådhuset, Kaibakken 2
Postnr./-sted:6509 KRISTIANSUND N
Telefon: 71 58 60 00
Telefaks: 71 58 61 44
Email: postmottak@kristiansund.kommune.no
Hjemmeside: http://www.kristiansund.kommune.no

MEGLEROPPLYSNINGER
Adresse: Flatsetsundet 107
113
Bnr.:
Gnr.:

36

Fnr.:

Snr.:

1351 Reguleringsforhold
Eiendommen ligger i::

Regulert:

Uregulert:

område.

Planopplysninger: Plan tittel:
Kommuneplan

Reguleringsplan
Bebyggelsesplan
Bestemmelser til
plan

K-201101 - Kommuneplan for Kristiansund
2009-2020

Formål:

Dato:

22.02.2011

Dersom uregulert:

Eiendommen ligger i område som i kommuneplan / -delplan er avsatt til: LNF-område der sprædt biligbygging
er tillatt
Kommentar:

1400 Arealplaner under arbeid
Planer under arbeid i området:
Kommentar:

Kommentar til hele ordren: avkjørsel til offentlig vei
for plan- og byggesakssjefen, Johan Kindeberg 15.4.2019
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Utskrift
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KARTUTSNITT

KRISTIANSUND
KOMMUNE

Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som
f.eks. målebrevsopplysninger og planinformasjon, erstatter den ikke dagens rutiner for
bestilling av situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av kart og opplysninger
i forbindelse med omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av
kommunen og derfor bestilles, skriftlig eller pr. telefon hos Servicetorget. Det tas forbehold
om at det kan forekomme feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata,
eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med
prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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Målestokk
1:2000

https://kart14.nois.no/orkide/Content/printDynaLeg.asp?Left=436487.97702819673&... 09.04.2019

Utskrift

Page 1 of 1

KRISTIANSUND
KOMMUNE

Målestokk
1:1000
Det tas forbehold om at det
kan forekomme feil på
kartet, bla. gjelder dette
eiendomsgrenser,
ledninger/kabler, kummer
m.m. som i forbindelse med
prosjektering/anleggsarbeid
må undersøkes nærmere.

https://kart14.nois.no/orkide/Content/printDynaLeg.asp?Left=436208.56327027926&Bottom=6988949.770638938&Right=436415.5636... 09.04.2019
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MEGLEROPPLYSNINGER
Gnr:113 Bnr:36 Snr:
Adresse: Flatsetsundet 107, Frei

200

BYGNINGSDATA

Bygningens areal:
231m2
Bebyggelsens type:
Enebolig
Brukstillatelse utstedt:
00.00.0000
Alt i henhold til opplysninger fra bygningsdelen i Matrikkelen

1000 MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE / FERDIGATTEST
Om det er utstedt ferdigattest for bygningen(-e)
Kopi er scannet og vedlagt.
Om det er utstedt midlertidig brukstillatelse:
Kopi er scannet og vedlagt.
1. Merknader: Bygget er omsøkt, men det er ikke gitt brukstillatelse.
Bygget er omsøkt og godkjent før 1997
Utgangspunktet er at det ikke er tillatt å bruke et bygg, tilbygg eller et
areal som er bruksendret (f.eks fra kjeller til kjellerleilighet) uten at det er
gitt brukstillatelse eller ferdigattest. For å ta bygget/tilbygget i bruk er det
derfor nødvendig at eier søker om brukstillatelse/ferdigattest.
Eier må skaffe seg et grunnlag som kan tjene som dokumentasjon for en
søknad om midlertidig brukstillatelse. Dette kan være en tilstandsrapport
som omtaler a) er bygget i overensstemmelse med den tidligere gitte
tillatelsen? Hvis ikke kan det være behov for søknad om tillatelse for
eventuelle endringer som er gjort, b) foreligger det forhold/avvik av
betydning for liv og helse? I så tilfelle er det ikke adgang til å gi midlertidig
brukstillatelse før dette er rettet opp i.

JA

NEI
x
x

1800 TILKNYTNING TIL OFFENTLIG VANN OG KLOAKK
Tilknyttet
x
x

Vann
Kloakk
Merknader:

Vannmåler
Sist avleste dato:
Målerstand:

VANNMÅLER
Ja
14.12.2018
729

130

Ikke tilknyttet

131

09.04.2019 09.07

N

Matrikkelbrev for 1505 - 113 / 36

Oversiktskart for 113 / 36
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Målestokk 1:10 000
EUREF89 UTM Sone 32

SAT, Nordmøre sorenskriveri, 2/2Ca/L0050: Pantebok nr. 40, 1912-1914, s. 19
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AT, Nordmøre sorenskriveri, 2/2Ca/L0050: Pantebok nr. 40, 1912-1914, s. 19
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SAT, Nordmøre sorenskriveri, 2/2Ca/L0052: Pantebok nr. 42, 1916-1917, s. 634
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SAT, Nordmøre sorenskriveri, 2/2Ca/L0052: Pantebok nr. 42, 1916-1917, s. 428

137

138

139

140

85

141

A

S

86

142

SAT, Nordmøre sorenskriveri, 2/2Ca/L0049: Pantebok nr. 39, 1911-1912, s. 578
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T, Nordmøre sorenskriveri, 2/2Ca/L0049: Pantebok nr. 39, 1911-1912, s. 578
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SAT, Nordmøre sorenskriveri, 2/2Ca/L0039II: Pantebok nr. 29II, 1897-1899, s. 550
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SAT, Nordmøre sorenskriveri, 2/2Ca/L0039II: Pantebok nr. 29II, 1897-1899, s. 550
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Adresse

Flatsetsundet 107

Postnr

6523

Sted

Frei

Leilighetsnr.
Gnr.

113

Bnr.

36

Seksjonsnr.
Festenr.
Bygn. nr.
Bolignr.
Merkenr.

A2019-997857

Dato

29.04.2019

Innmeldt av

Arnfinn Thordarson

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

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Målt energibruk
Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.
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BUDSKJEMA Budskjema
BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN

BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN

Flatsetsundet 107, 6523 Frei
Gnr. 113, bnr. 36 i Kristiansund kommune
Oppdragsnr: 17190093 / Karen Heggset Monge
Bud stort kroner
Skriver kroner

00/100

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

Eventuelle forbehold
Ønsket overtagelsesdato

/

Akseptfrist

/

kl.

:

FINANSIERINGSPLAN
Lån i

v/

tlf.

kr

Lån i

v/

tlf.

kr

Egenkapital i

v/

tlf.

kr

Finansiering kr

bekreftet av

Dato/kl.

Jeg/vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1

ja

nei

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

BUDGIVER 1

BUDGIVER 2

Navn

Navn

Personnr.

-

Personnr.

-

Tlf.

Mobil

Tlf.

Mobil

E-post

E-post

Adresse

Adresse

Postadr.

Postadr.

Sted

Dato

Sted

Dato

Underskrift

Underskrift

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

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

EiendomsMegler 1 Kristiansund, Langveien 21, 6501 Kristiansund n, T 47 71 56 60 40, F , E kristiansund@em1mn.no

149

Kontakt megler:
Karen Heggset Monge
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 481 53 306 / E-post: karen.monge@em1.no

150

