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Meglerhuset Nylander
har i generasjoner vært eiendomsmegleren som har

hatt høy tillit hos trøndere.

Vi har hjulpet folk med å finne et bedre sted å bo
siden 1936.
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Skolegata 26

Innholdsrik bolig
- 5 soverom om ønskelig
- gangavstand
- muligheter

En trivelig bolig midt i sentrum.
Sjelden mulighet for den som ønsker
å bo og føre et enkelt liv.
Med den korte avstanden til det
aller meste, er det vanskelig og bo
enklere.

Boligen har godt med plass - det er
mulighet for 5 soverom
I dag har boligen 3 soverom - 1 nede,
2 oppe og en stor stue i 2. etasje

Stuen i første etasje er åpen og lys -
spisestuen har utgang til sydvendt
terrasse og åpen løsning til

innholdsrikt kjøkken.
Peis ovn i stuen og i kjøkkenet gir
god varme.

Det er full kjeller under boligen med
eget vaskerom, hobbyrom og godt
med bod plass.
Utvendig bod og garasje - plass for
sykler og annet utstyr.

Eiendommen innbyr på muligheter.

 

Avdelingsleder/
Eiendomsmegler MNEF

a Geir Falck Anderssen

b 414 41 020

c geir.anderssen
@nylander.no

d 74 80 42 48

Nøkkelinformasjon

Prisantydning 4 785 000,-

Omkostninger* 120 869,-
Totalt inkl. omkostninger 4 905 869,-
(prisant. + fellesgjeld + omkost.)**

Kommunale avgifter 7 285,-

Boligtype Enebolig - Frittliggende
Eierform Selveiet/Fast eiendom
Primærrom 136 m2
Bruksareal 192 m2
Antall soverom*** 4
Byggeår 1946
Parkering Garasje. Eiet.
Tomt 775 m2 Eiet tomt

Energimerke e

*Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at
eiendommen selges til prisantydning.
**Hvis salg til prisantydning.
*** Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende.
Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i
kommunen for den aktuelle bruken.

Nøkkelinformasjon
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Hygg-
elig
hall
hvor
hvor
du blir

Hyggelig hall hvor hvor du blir
ønsket velkommen. Trapp til loft og
trapp til kjeller

Bildet-
ekst

Hall - velkommen
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Bildet-
ekst

Lys
stue -
malte
vegger
og tak,
pent

Lys stue - malte vegger og tak, pent
gulv, varmepumpe fra 2014

Stue - tv kroken
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Lys stue - malte vegger og tak, pent
gulv, varmepumpe fra 2014
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Spise-
stuen,
mange
vinduer
gir
mye

Spisestuen, mange vinduer gir mye
lys. Utgang til sydvendt terrasse,
åpen løsing til kjøkken

Bildet-
ekst

Spisestue, hageutgang
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Stue -
lunt
med
peiso-
vn.
Oljeovn

Stue - lunt med peisovn. Oljeovn
under peisen

Bildet-
ekst

Stue og peis
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Stue - lunt med peisovn. Oljeovn
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ekst

Kjøkken
- god
benke-
plass,
inneb-
ygde

Kjøkken - god benkeplass,
innebygde hvitevarer

Kjøkken 
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Kjøkken
- god
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Kjøkken - god benkeplass,
innebygde hvitevarer
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Åpen
løsning
- lyst -
romslig
og
pent

Åpen løsning - lyst - romslig og pent

Bildet-
ekst

Åpen kjøkkenløsning
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Åpen løsning - lyst - romslig og pent
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ekst

Åpent
mot
spise-
stuen,
kjøkk-
engrue,

Åpent mot spisestuen, kjøkkengrue,
kjøkkenhette over kjøkkenøya

Kjøkkenøya
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Åpent mot spisestuen, kjøkkengrue,
kjøkkenhette over kjøkkenøya
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Stuen i
2
etasje
- her
kan du
trene,

Stuen i 2 etasje - her kan du trene,
se tv, leke eller hvile. Den kan deles
i to rom - soverom / oppholdsrom

Bildet-
ekst

Stuen i 2 etasje
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Bildet-
ekst

Motsatt
side
av
stue i
andre
etasje

Motsatt side av stue i andre etasje -
romslig og mulighet til å dele av til
flere rom

Oppholdsrom i 2 etasje



Bildet-
ekst

Motsatt
side
av
stue i
andre
etasje

Motsatt side av stue i andre etasje -
romslig og mulighet til å dele av til
flere rom
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Kontor
eller
sover-
om -
du
velger

Kontor eller soverom - du velger
selv. Vindu mot sør

Bildet-
ekst

Arbeidsrom - soverom



Kontor
eller
sover-
om -
du
velger

Kontor eller soverom - du velger
selv. Vindu mot sør

Bildet-
ekst
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Bad, soverom
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Fasader
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Bildet-
ekst

Fasade
mot
Skole-
gata -
innga-
ngsparti

Fasade mot Skolegata -
inngangsparti og bod / uthus

Fasade mot Skolegata
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Fasade
mot
Skole-
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innga-
ngsparti

Fasade mot Skolegata -
inngangsparti og bod / uthus
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Bildet-
ekst

Terras-
sen
ligger
mot
sør og
delvis

Terrassen ligger mot sør og delvis
mot vest. Her kan du nyte solen hele
dagen til utpå kvelden.

Terrassen mot sør



Bildet-
ekst

Terras-
sen
ligger
mot
sør og
delvis

Terrassen ligger mot sør og delvis
mot vest. Her kan du nyte solen hele
dagen til utpå kvelden.

33

33



Bildet-
ekst

Bildet-
ekst

Bildeside 15
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Skolegata 26

Informasjon
OPPDRAGSNUMMER
83-0136/16

EIER
May-Britt Berg

BETEGNELSE
Gnr. 99 bnr. 138/140 i 1714 Stjørdal kommune.

ADRESSE
Skolegata 26
7504 STJØRDAL

ANSVARLIG MEGLER
Geir Falck Anderssen

Beskrivelse
En trivelig bolig midt i sentrum. Sjelden mulighet
for den som ønsker å bo og føre et enkelt liv.

Med den korte avstanden til det aller meste, er
det vanskelig og bo enklere.

Boligen har godt med plass - det er mulighet for
5 soverom, i dag har boligen 3 soverom og en
meget stor stue i 2. etasje
Stuen er åpen og lys - spisestuen har utgang til
sydvendt terrasse og åpen løsning til innholdsrikt
kjøkken.
Peis ovn i stuen og i kjøkkenet gir god varme.
Det er montert varmepumpe.

Det er full kjeller under boligen med eget
vaskerom, hobbyrom og godt med bod plass.
Utvendig bod og garasje - plass for sykler og
annet utstyr.

BELIGGENHET
Ligger i sentrum av Stjørdal - Skolegata - like ved
Halsen Barneskole, Halsen Ungdomsskole, Ole
Vig Videregående skole, svømmehallen, Stjørdalshallen
idrettshall, Sandskogan friluftsområde, Blinkparken
aktivitetspark, Kime Kulturhus, scateparken,
torget og Torgkvartalet.

Kort vei til bussholdeplass med bussavganger
lokalt i Stjørdal og regionalt, togstasjon nordover
og sydover.

Herfra kan du gå og sykle til det meste.

ADKOMST
Kjør nordover over torget i retning Stokkmoen.
Først passerer du Ole Vigs Gate, så kommer du til
krysset med Skolegata. Boligen ligger i krysset
til høyre - innkjøring fra Skolegata.

TYPE, EIERFORM OG BYGGEÅR
Enebolig - Frittliggende  Selveiet/Fast eiendom,
oppført i 1946 i følge kommunen.

BYGGEMÅTE
Enebolig er oppført i to etasjer over kjeller.
Grunnmur er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon
er oppført i tre og er kledd med stående
tømmermannspanel. Taket er et saltak og er
tekket med metallplater. Etasjeskille er et
trebjelkelag. Vindu med 2-lags glass og enkelt
glass.

Garasje:
Frittstående uthus/ garasje oppført i to etasjer.
Vegger oppført i en trekonstruksjon med
utvendig liggende panel. Tak tekket med
metallplater.

Bad fikk membran i 2002 ifbm med renovering.
Mekanisk avtrekk fra baderom og kjøkken.

Nytt tak - metallplater - på uthus samt nye
takrenner i 2002

Informasjon om eiendommen
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Innhold/Standard
STANDARD
Kjeller
Bod 1: Støpt gulv og betong på vegg. Malt
overflate i himling. Bereder og sotluke.
Bod 2: Støpt gulv og betong på vegg. Panel i
himling.
Bod 3: Støpt gulv og betong på vegg. Panel i
himling. Utslagsvask og sluk i gulv.
Bod 4: Støpt gulv og betong på vegg. Panel i
himling. Trapp og sikringsskap.
Bod 5: Støpt gulv og betong på vegg. Stubbloft i
himling.
Bod 6: Støpt gulv og betong på vegg. Stubbloft i
himling.

1. etasje
Stue: Parkett på gulv og panelplater på vegg.
Takess i himling. Peis og varmepumpe. Utgang til
veranda.
Kjøkken: Parkett på gulv og malt overflate på
vegg. Takess i himling. Peisinnsats. Innredning
med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen.
Det er integrert oppvaskmaskin, platetopp,
stekovn, mikroovn og kjøleskap.
Gang: Flis og parkett på gulv, malt panel og
panelplater på vegg. Takess og mdf panel i
himling. Panelovn og gulvvarme på flislagt gulv.
Soverom: Laminat på gulv og malt overflate på
vegg. Takess i himling. Panelovn. Utgang til
terrasse.
Bad: Flis på gulv og flis på vegg. Takess i himling.
Gulvvarme. Bad med dusjhjørne, manuellt
avtrekk som styres av lysbryter, opplegg for
vaskemaskin, servant i skap og wc.

2. etasje
Soverom 1: Laminat på gulv, og panelplater og
malt overflate på vegg. Malt overflate i himling.
Panelovn.
Soverom 2: Laminat på gulv og panelplater på
vegg. Takess i himling. Panelovn.
Loftstue: Laminat på gulv og panelplater på vegg.
Takess i himling. Panelovn og vedovn.
Gang: Laminat på gulv og panelplater på vegg.
Mdf panel i himling med integrert luke til kaldloft.

Trapp.

Det er lagt og tilkoblet fiberkabel fra NTE /
Altobox.

PARKERING
Parkering på egen gårdsplass og i egen garasje.

AREAL
Totalt bruttoareal: 213 kvm.

Totalt bruksareal: 192 kvm.
Kjeller: 52 kvm.
1. etasje: 82 kvm.
2. etasje: 58 kvm.

Totalt primærareal: 136 kvm.
Kjeller: 0 kvm.
1. etasje: 82 kvm: Bad, kjøkken, gang, stue,
soverom.
2. etasje: 54 kvm: Gang, loftstue, 2 soverom.

Totalt sekundærareal: 56 kvm.
Kjeller: 52 kvm: 6 boder.
1. etasje: 0 kvm.
2. etasje: 4 kvm: 3 kott/skap.

Det er foretatt en kontroll av dagens planløsning
opp mot siste godkjente tegninger mottatt fra
kommunen. Det er ikke registrert vesentlige
avvik i planløsning for boligen. Det registreres at
opprinnelig 2 soverom i 2 etasje er omgjort til 1
rom, loftstue. I 1 etasje er opprinnelig bad og wc
slått sammen til ett bad og deler av opprinnelig
bad er innlemmet i gangen.

Garasje/uthus:
Totalt bruttoareal: 69 kvm.

Totalt bruksareal: 64 kvm.
1. etasje: 40 kvm.
2. etasje: 24 kvm.

Totalt primærareal: 0 kvm
1. etasje: 0 kvm.
2. etasje: 0 kvm.
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Totalt sekundærareal: 64 kvm.
1. etasje: 40 kvm:
2. etasje: 24 kvm:

Arealmålingene i denne rapporten måles etter
bransjestandarden:
"Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling
av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012
som utgangspunkt, men inneholder presiseringer
for arealbegreper og definisjoner i forbindelse
med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting
av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012
og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling
av boliger" eller annen tolkningstvil er de
spesielle reglene for arealmåling av boliger i
Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn.
"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av
boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og
er også tilgjengelig på www.nitotakst.no og www.
ntf.no.

TAKST / TILSTANDSRAPPORT
Type rapport: Tilstandsrapport bolig
Utført av: Takst-Forum, Trøndelag AS ved Eirik
Tetlie
Dato befaring: 16.11.2016 Utskriftsdato: 24.11.2016

OPPVARMING
Elektrisk, varmepumpe og vedfyring

Varmepumpe ble montert i 2014.

Peis i stue og kjøkken er fra 2002. Peis i stuen er
en kombinert parafin og vedovn - Jøtul 80. Den
tilfredstillte kravene i 2002 til partikkelutslipp i
h..h.t. NS 3059 klasse 2, jfr. monterings og
bruksanvisning og opplyst av selger. Det er ikke
nedgravd oljetank.

Ildsteder ble montert av godkjent murmester
Tore Sjømæling. Frem til 2014 ble parafindelen
benyttet, som er vedlikeholdt av feier før hver
vintersesong. Dagtanken står i kjellernedgangen.
Peis i kjøkken er i godkjent stand, men er aldri
blitt fyrt i med ved.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/

fastmonterte ovner så følger det heller ikke med
ovner i handelen for disse.

ENERGIATTEST
Energikarakter: e. Komplett attest følger
vedlagt.

BOLIGSELGERFORSIKRING
Kjøper er gjort kjent med at eiendommen er
eierskifteforsikret hos Protector. Videre er
kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht.
Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med
at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i
forbindelse med salget. Kjøper erklærer herved
å være kjent med denne.

TOMT
Flat eiendomstomt på 775 kvm opparbeidet med
plen og beplantet.

Offentlig informasjon
VEI, VANN OG AVLØP
Offentlig vei. Offentlig vann. Offentlig kloakk.
Det er private stikkledninger og vei til offentlig
nett. Det er montert vannmåler.

REGULERINGSPLAN
Området er regulert til boligformål. Regulerings
bestemmelser, kommunens arealdelplan og reg.
kart kan fås ved henvendelse til megler.

Pris / Økonomi
PRISANTYDNING
Kr. 4 785 000,-

KOMMUNALE AVGIFTER
Det er montert vannmåler og betales etter
forbruk til Stjørdal kommune.
For 2016 er følgende priser gjeldende:
Fast- og forbruksavgift vann kr. 568,75,- /
11,25,- pr. kbm



Fast- og forbruksavgift kloakk kr. 603,75,- /
16,88,- pr. kbm

I tilegg tilkommer kr. 2 282,92,- renovasjon (Mini
rest = 140 liters restavfall med tømming hver 8.
uke) samt feiing kr. 678,75,-.
Dagens eiere har hatt et forbruk på vann/kloakk
på 112 kbm og som tilsvarer ca kr. 7 285,- i totale
kommunale avgifter inkl renovasjon. Det er 2
terminer pr. år.

Renovasjon er satt bort til renovasjonsselskapet
Innherred renovasjon.

LIKNINGSVERDI
Likningsverdi for inntektsåret 2015 er kr 680
353,- dersom boligen benyttes som primærbolig.
Likningsverdi for inntektsåret 2015 er kr 1 904
987,- dersom boligen benyttes som sekundærbolig.

Likningsverdien for boligeiendommer utgjør
25 % av markedsverdien for primærbolig, eller
60 % av markedsverdien for sekundærbolig.

Med primærboliger menes der boligeier er
folkeregistrert bosatt, mens sekundærboliger
menes alle andre eiendommer herunder
fritidseiendommer, pendlerboliger og utleieobjekter.

VELFORENING
Ikke medlem av velforening.

BEREGNET TOTALKOSTNAD
Kr. 4 785 000,- (prisantydning)

Omkostninger:
Kr. 119 620,- (2,5 % dokumentavgift)
Kr. 525,- (tinglysning av skjøte)
Kr. 525,- (tinglysning av panteobligasjon)
Kr. 199,- (panteattest til långivers bank)
Kr. 9 200,- (Help Boligkjøperforsikring - Valgfritt)
--------------------------------------------------------------
Kr. 130 069,- (omkostninger totalt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun
tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen
selges til prisantydning.

Totalt: Kr. 4 915 069,-

Diverse informasjon
TINGLYSTE RETTIGHETER OG SERVITUTTER
Eiendommen overdras fri for heftelser.

Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen/
i festet/i grunnen:
Ingen servitutter registrert.

For mer informasjon om tilliggende rettigheter,
ta kontakt med meglerforetaket.

OVERTAGELSE
Etter nærmere avtale med selger. Angi ønsket
dato i bud.

Dersom ikke annet avtales ved aksept av bud
følges bestemmelsene i avhendingslovens § 2-3
vedr. hjemmelsoverføring og overtagelsestidspunkt.

DIVERSE
Nabo, Stokkmovegen 22B, holder på å bygge ut
leilighet i kjeller og vil i den forbindelse utarbeide
gangvei helt inn mot tomtegrense på Skolegata
26. Per i dag holder de på med utbygging og liten
del av eiendommen er blitt lånt bort for tilkomst
med gravemaskin. Her foreligger skriftlig avtale
på at plen skal gjenopprettes av utbygger ila
våren 2017.

ADGANG TIL UTLEIE
Eiendommen har ikke egen utleieenhet men
boligen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

RADON
Det er ikke foretatt radonmåling av eiendommen.

FERDIGATTEST
Det foreligger godkjenning for bygging av
enebolig datert 03.02.1950.
Det foreligger byggeanmeldelse for tilbygg til
eksisterende bolig datert 15.08.1978.
Det foreligger brukstillatelse datert 06.12.1978.
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Det foreligger godkjenning for oppføring av
uthus med garasje datert 18.07.1955.

Ferdigattest for boligen foreligger ikke, det
skyldes boligens alder, det finnes lite dokumenter
fra den tiden.

MANGLER
Piper/ildsteder ble sist feid/kontrollert 31.01.2014.
Det foreligger ingen pålegg.

Konklusjon fra boligsalgsrapport:
Bolig:
Boligen er oppbygd av normalt gode materialer
med en normal god utførelse, og fremstår uten
indikasjoner på skader. Boligen bærer preg av
godt vedlikehold og har vært igjennom vesentlig
oppgradering siden 2002. Fuktutslag på gulv i
kjelleren begrenser bruken av kjelleren til en grov
kjeller slik den er i bruk i dag. For nærmere omtale
og anbefalte tiltak, henvises det til respektive
punkt i rapporten.

Garasje:
Bygningen er en relativ enkel bygning som bærer
preg av alder. Enkelte oppgraderinger må
påregnes. Det registreres begynnende råte på
bordkledningen. Bygningen er ikke videre
vuredert og derfor ikke gitt tilstandsgrad.

For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en
grundig gjennomgang av vedlagte takst og eiers
egenoppgave som følger vedlagt. Disse inneholder
informasjon av vesentlig betydning for eiendommen.
Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig
fagmann for nærmere gjennomgang av boligen.

VEDLEGG
Vedlegg til salgsoppgave medfølger som egen
vedlagt del, vi ber om at du setter deg godt inn i
disse før inngivelse av bud. Vedleggene anses
som en del av salgsoppgaven og må leses i
sammenheng med den informasjon som framgår
av denne.

Tilstandsrapport med arealberegning utført av
Takst-Forum Trøndelag v/Eirik Tetlie datert

24.11.2016
Selgers egenoppgave datert 17.11.2016
Energiattest
Nedkopierte planskisser
Matrikkel
Situasjonskart
Feierrapport
Ledningskart
Reguleringskart
Godkjenning for bygging av enebolig datert
03.02.1950.
Byggeanmeldelse for tilbygg til eksisterende
bolig datert 15.08.1978.
Brukstillatelse datert 06.12.1978.
Godkjenning for oppføring av uthus med garasje
datert 18.07.1955.

MEGLERFORETAKETS VEDERLAG
OPPDRAGSGIVER
Meglerforetakets vederlag oppdragsgiver:
Provisjon med 1,5 % meglerprovisjon (inkl. mva).
Salgstilretteleggelse kr. 18 750,- (inkl. mva).
Oppgjørsgebyr kr. 5 000,- (inkl. mva).
Kontroll EDR kr. 1 000,- (inkl. mva).
Pris per visning er inkludert i salgstilretteleggelse.
Salgsoppgaver kr. 2 000,- (inkl. mva).
Nylander nettpakke kr. 11 900,- (inkl. mva).
Utleggsgebyr kr. 250,- (inkl. mva). pr faktura.
Ekstratjenester kr. 1 000,- (inkl. mva). pr.
oppgave.
 
Meglerforetakets utlegg:
Servitutter kr. 199,- (inkl. mva) pr. erklæring.
Tinglyst sikring med pantesperre kr. 525,- (inkl.
mva).
Kommunale opplysninger kr. 3 590,- (inkl. mva).
Foto kr. 2 540,- (inkl. mva).

SALGSOPPGAVE GODKJENT
02.12.2016

SENTRALE LOVER
Handelen reguleres av avhendingsloven. Eiendommen
selges som den er, jmf. avhendingslovens § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og
svakheter ved eiendommen reduseres med dette
i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har



uansett en mangel, jmf. avhendingsloven § 3-9,
dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt
etter avhendingslovens § 3-7 eller § 3-8. Det
samme gjelder dersom eiendommen viser seg å
være i dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn
til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene
for øvrig.

Viktig informasjon til kjøper
PROSPEKT
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger,
offentlig informasjon og meglers egne undersøkelser,
evt. takst/boligtest og er utformet iht. lov om
eiendomsmegling av 29.06.2007.

UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel
noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med
ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre
forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da
avtalen ble inngått. Har kjøperen før avtalen ble
inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig
grunn latt være å følge en oppfordring fra
selgeren om å undersøke eiendommen, kan
kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe
kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har
handlet grovt uaktsomt eller forøvrig uærlig eller
i strid med god tro. Når det skal vurderes om det
foreligger mangler ved en eiendom, må det også
tas hensyn til eiendommens alder og generelle
tilstand. Åpenbare eller synlige feil og mangler
ved boligen behøver ikke å være beskrevet i
salgsoppgave eller dennes vedlegg.

LØSØRE OG TILBEHØR
Med boligen følger gjenstander som er i boligen
og som etter lov, forskrifter eller annet offentlig
vedtak skal tilhøre eiendommen.

NEF har utarbeidet en oversikt over løsøre og
tilbehør. Oversikten ligger på www.nef.no. Løsøre
og tilbehørslisten fravikes på punkt 1 ved at kun
integrerte hvitevarer følger med i handelen.

BUDGIVNING
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første
budet bør inngis på budskjema påført budgivers
signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg.
Senere bud kan inngis per e-post til geir.
anderssen@nylander.no, SMS: 414 41 020 eller
per fax til megler: 74 80 42 41. Megler skal så
snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor
budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere
akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste
annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.
Et bud er bindende for budgiver når budet er
kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til
å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er
således ikke forpliktet til å akseptere det
høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og
mulig, informere de involverte i budrunden
skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en
forsvarlig avvikling av budrunden. Budene skal
behandles og videreformidles skriftlig til alle
involverte parter, og derfor må ethvert bud ha en
tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig
akseptere budet før budaksept kan formidles til
budgiver. Forhøyelser av bud bør derfor ha
akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet
inngis.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av
budjournalen straks etter at handel er kommet i
stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen
kan på forespørsel få en kopi av anonymisert
budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Meglerhuset Nylander anbefaler ikke å legge inn
bud på en eiendom usett, dvs. at du inngir bud på
en eiendom uten å ha besiktiget eiendommen.
Dersom man likevel ønsker å gjøre dette vil
kjøpers muligheter for å reklamere mangler
overfor selger kunne bli redusert. For øvrig vises
til det "Forbrukerinformasjon om budgivning",
som er inntatt bak i prospektet.
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OPPGJØR
Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring
av eiendommen til seg må det tas forbehold om
dette i bud. Megler fraråder bruk av blancoskjøte.
Kjøpesum og omkostninger skal være disponibelt
hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

FORSIKRING
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har
anledning til å tegne boligkjøperforsikring ved
kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpforsikring
som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp
dersom det oppdages mangler ved boligen de
neste fem årene. Les om denne forsikringen på
www.helpforsikring.no og ta kontakt med oss for
ytterligere informasjon.

LÅN OG FORMIDLING
Det kan være en god ide å søke om
finansieringsbevis før du begynner å se etter
bolig. Meglerhuset Nylander har avtale med
Danske Bank om formidling av finansielle
tjenester. Det gjøres oppmerksom på at
meglerforretningen mottar provisjon for salg av
finansielle tjenester. Provisjonen er en avregning
mellom Meglerhuset Nylander og Danske Bank
som ikke gir økte kostnader for kunden. Kun
personer som har samtykket til dette vil bli
formidlet videre til Danske Bank.

ANBEFALING
Gjør deg kjent med prospektet og dets vedlegg.
Ta kontakt med megler dersom du har spørsmål.
Det er budgivers ansvar å ha satt seg godt inn i
informasjonen i salgsoppgaven og dens vedlegg
innen første bud avgis. Før du legger inn bud på
eiendommen anbefaler vi at du undersøker
eiendommen grundig, gjerne i samråd med en
autorisert takstmann eller annen sakkyndig.

FORBEHOLD
Det tas forbehold om trykkfeil i prospekt.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Meglerfirma

NYLANDER
Meglerhuset Nylander AS avd. Stjørdal, Værnesgata
23, 7503 STJØRDAL, org. nr. 990 732 809.

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første
budet bør inngis på budskjema påført budgivers
signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg.
Senere bud kan inngis per e-post eller SMS.
Meglerforetaket kan ikke - verken til selger eller
markedet - formidle bud som har en kortere
akseptfrist enn til kl. 12:00 første virkedag etter
siste annonserte visning, jfm. forskrift til lov om
eiendomsmegling § 6-3. Ta evt. kontakt for å få
informasjon om budfristen. Alle eiendomsmeglerforetak
er fra 01.01.2004 underlagt Lov om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering. Dette innebærer
at de har plikt til å melde fra til Økokrim om evt.
mistenkelige transaksjoner.
Dersom tvangssalg gjelder andre regler, se egne
regler bak på budskjemaet.



Vedlegg



Planskisse 1 etasje
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Planskisse 2 etasje
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Planskisse kjeller
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Gangen
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Matrikkel: Gnr 99: Bnr 138 Takst-Forum Nord-Trøndelag AS

Kommune: 1714 STJØRDAL KOMMUNE At-Vegen 105, 7608 LEVANGER

Adresse: Skolegata 26, 7504 STJØRDAL Telefon: 73 82 13 30

TILSTANDSRAPPORT BOLIG
Bygningsteknisk gjennomgang med
- arealmåling

Skolegata 26, 7504 STJØRDAL
Gnr 99: Bnr 138

1714 STJØRDAL KOMMUNE

Enebolig

SERTIFISERT TAKSTMANN
Takst-Forum, Trøndelag AS ved Eirik Tetlie

Telefon: 901 23 569

E-post: eirik.tetlie@tft.no
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
Takst-Forum Nord-Trøndelag AS

At-Vegen 105, 7608 LEVANGER

Telefon: 73 82 13 30

Organisasjonsnr: 991 296 905

Dato befaring: 16.11.2016

Utskriftsdato: 24.11.2016

Oppdrag nr: 50150489

Tilstandsrapport
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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 Norges TakseringsForbund og er utført i henhold til NTFs regler.

OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.

OM TAKSTMENN
Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette
markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de
etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.

KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.

RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
  vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.
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LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan
variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.

TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
  konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
  Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
  påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
  Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
  andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre
enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Arealberegning

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og
gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom
(P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.

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

Egne forutsetninger

Alle bygningsdeler er under vedvarende aldring og forventet levealder er oppgitt under levetidsbetraktninger. I mange tilfeller kan

levetiden i praksis være både kortere og lengre.

Graden TG 2 er i enkelte tilfeller benyttet på forhold og bygningsdeler som ikke har synlig svekkelse, men der normal levetid er

marginal eller har usikker restlevetid. Boligen er ikke isolasjonsvurdert da dette krever avansert teknologi.

Våtrom med flislagte overflater: På generelt grunnlag så gjøres det oppmerksom på at flis og flisfuger i seg selv ikke er tette. Fritt

vann på flislagte overflater vil følgelig påvirke fuktsøk med fuktindikator. Eventuelle forhøyede fuktindikasjoner er ikke unormalt da

fukt kan ligge i flis og limsjikt uten å være skadelig. Det forutsettes at det er benyttet en bakenforliggende fuktsikring som er påført

etter gjeldende leggeanvisninger. Erfaringsmessig så vil et symptom på skade være riss i flisfuger som følger av bevegelser/

nedfukting av bakenforliggende materialer.

Denne rapporten har ikke tatt mål av seg til å kommentere kosmetiske feil eller mangler. Rapporten legger til grunn boligens

tilstand på befaringsdagen. For å opprettholde boligens standard må det forutsettes normalt vedlikehold utover det som nevnes i

rapporten.

Takstmannen har også en selvstendig forsikringsordning som vil kunne aktiveres dersom det skulle bli rettskraftig avgjort at hans

arbeid er utført på en klanderverdig måte.

Tilstandsrapport
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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.ntf.no.

Konklusjon tilstand

Boligen er oppbygd av normalt gode materialer med en normal god utførelse, og fremstår uten indikasjoner på skader.

Boligen bærer preg av godt vedlikehold og har vært igjennom vesentlig oppgradering siden 2002. Fuktutslag på gulv i kjelleren

begrenser bruken av kjelleren til en grov kjeller slik den er i bruk i dag.

For nærmere omtale og anbefalte tiltak, henvises det til respektive punkt i rapporten.

LEVANGER, 24.11.2016

Takst-Forum, Trøndelag AS ved Eirik Tetlie

Takstmann / tømrermester

Telefon: 73 82 13 30
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: May-Britt Berg

Takstmann: Eirik Tetlie

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 16.11.2016.

 - May-Britt Berg.

 - Eirik Tetlie.  Takstmann / tømrermester.  Tlf. 73 82 13 30

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Enebolig

Byggemåte/standard: Enebolig er oppført i to etasjer over kjeller. Grunnmur er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon er

oppført i tre og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med

metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags glass og enkelt glass.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1714 STJØRDAL Gnr: 99 Bnr: 138

Eiet/festet: Eiet

Areal: 774,8 m² Arealkilde: GIS/LINE WebMatrikkel

Hjemmelshaver: May-Britt Berg

Adresse: Skolegata 26, 7504 STJØRDAL

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.

Egenerklæringen er ikke overlevert takstmannen og er derfor ikke vurdert.

Tilstandsrapport
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Bygninger på eiendommen

Enebolig

Bygningsdata

Byggeår: 1946  Kilde: Webmatrikkel

Totalrenovert: År: 2002

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Kjeller 60 52 52

1. etasje 89 82 82

2. etasje 64 58 54 4

Sum bygning: 213 192 136 56

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal

Det er foretatt en kontroll av dagens planløsning opp mot siste godkjente tegninger mottatt fra kommunen. Det er ikke registrert

vesentlige avvik i planløsning for boligen.

Det registreres at opprinnelig 2 soverom i 2 etasje er omgjort til 1 rom,  loftstue.

I 1 etasje er opprinnelig bad og wc slått sammen til ett bad og deler av opprinnelig bad er innlemmet i gangen.

Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

Kjeller Bod 1, bod 2, bod 3, bod 4, bod 5, bod 6

1. etasje Bad, kjøkken, gang, stue, soverom

2. etasje Gang, loftstue, 2 soverom 3 Kott/ skap

Garasje/ uthus

Bygningsdata

Byggeår: Kilde: Ukjent byggeår

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

1. etasje 43 40 40

2. etasje 26 24 24

Sum bygning: 69 64 0 64

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.
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Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

2. etasje

Konstruksjoner

Enebolig

Bygning generelt - Enebolig

Overflater, generelt

Beskrivelse: Boligen ble i totalrenovet inn og utvendig i 2002.

Ny gulv på stue, kjøkken og gang i 2014 samt oppgradering av overflatene på stuen, gangen/

trapperom og 2 etasje.

Tilstandsvurdering: Denne rapporten har ikke tatt mål av seg til å kommentere kosmetiske feil eller mangler.

Rapporten legger til grunn husets tilstand på befaringsdagen. For å opprettholde boligens

standard må det forutsettes normalt vedlikehold utover det som nevnes i rapporten. Ingen tegn til

vesentlig skader registrert utover det som er nevnt i rapportens respektive punkter.

Bygning, generelt - Kjeller

Beskrivelse: Kjelleren er en grovkjeller med fritt eksponerte murflater.

Tilstandsvurdering: Det registreres forhøyede verdier med fuktindikator på gulv og i nedre del av grunnmur. Årsak

antas å være i hovedsak kapilært fuktopptrekk fra grunn pga manglende fuktsperre under

gulvstøp. Vurderes såfremt murflatene er fritt eksponert slik de er i dag eller flislagt til ikke å

være av større betydning. Likevel anbefales det jevnlig tilsyn med tanke på en evt ytterligere

negativ utvikling.

Grunn og fundamenter - Enebolig

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Grunn og fundamenter, generelt

Beskrivelse: Grunnforholdene er ukjente. Fundamentering er skjult under bakkenivå og ikke vurdert.

Tilstandsvurdering/

tilstandsgrad:

Det ble ikke registrert noen tegn til setninger i bygningen og på bakgrunn av dette vurderes

grunnforholdene å være stabile.

Grunnmur - Enebolig

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Vegger mot grunn

Beskrivelse: Grunnmuren er oppført i betong. Veggene på 3 rom i kjeller ble murpusset i 2002.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utbedring av betongvegg eller murt vegg av blokker er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/

tilstandsgrad:

Etter en visuell besiktigelse ble det ikke registrert tegn til skader eller sprekker av vesentlig

betydning på befaringsdagen. Grunnmuren vurderes på bakgrunn av dette å være i god

beskaffenhet.

TG:2 grunnet alder.

Tilstandsrapport
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Drenering - Enebolig

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

Drenering

Beskrivelse: Det opplyses at det i 2002 ble etablert ny drenering på 3 av boligens fasader.

Tilstandsvurdering: Ved utvendig inspeksjon ble det registrert bruk av grunnmursplast. Denne var noe dårlig

innfestet noe som anbefales utført for å unngå fuktinntrekk mellom grunnmur og knotteplast.

Ingen tegn til svikt i dreneringen med det ble indikert forhøyede verdier på gulv. Årsak til fukt i

gulvstøp antas å være fuktopptrekk fra grunnen da det ikke var vanlig med fuktsperre under

kjellergulv på oppføringstidspunktet. Et kapillært opptrekk av jordfuktighet vil følgelig være

påregnelig, men vurderes såfremt murflatene får være fritt eksponert slik de er var på

befaringsstidspunktet til ikke å være av større konstruksjonsmessig betydning.

På bakgrunn av oppgitt årstall på dreneringen og målinger utført på befaringsdagen vurderes

dreneringen og oppretholde sin tiltenkte funksjon.

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: Veggkonstruksjonen er oppført i en trekonstruksjon. Fasader er kledd med stående panel.

Selger opplyser at utvendige panel ble skiftet i 2002.

Selger opplyser at boligen ble overflatebehandlet i 2015.

Tilstandsvurdering/

tilstandsgrad: Det er fra bakkenivå foretatt en visuell kontroll kombinert med stikkprøver på tilfeldig valgte

områder med kniv. I den forbindelse registreres det ingen sopp eller råteskader i

forbindelse med fasadene. Kledningen er i god stand.

Antatt normal levetid for trepanel 40 - 60 år

Antatt normal levetid for trepanel. Reparasjon 20 - 60 år

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: Vinduene i 1 og 2 etasje samt 3 vinduer i kjeller er skiftet i 2002 og har 2-lags glass.

Øvrige vinduer i kjeller er eldre vinduer med koblet glass, trolig som fra byggeår.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.

Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.

Tilstandsvurdering: Vinduer var funksjonelle og ingen punkterte vindusglass blir observert.

Vinduene skiftet i 2002 fremstår i god stand og gis TG:1

Eldre vinduer i kjeller fremstår som aldringsslitt og gis TG:2
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Innvendige dører

Beskrivelse: Profilerte dører skiftet i 2014.

Eldre tredører i kjeller.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.

Tilstandsvurdering: Dørene var funksjonelle og fremstår i god stand

TG:0

Dørene i kjelleren har normal slitasjegrad uten påviste vesentlige skader utover påregnelig

slitasje på bakgrunn av etableringsår.

TG:2

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: Takkonstruksjon med saltaksform. Kaldt loft med adkomst via luke med skyvestige.

Tilstandsvurdering/

tilstandsgrad:

Ved visuell kontroll på loftet registreres det svertesopp i taktro. Dette skyldes at varm, fuktig

luft fra etasjene under kondenserer når den treffer den kalde undertaksflaten. Med bruk av

fuktindikator ble det ikke registrert forhøyede verdier i undertaket. Slik loftet fremstår i dag

vurderes ikke dette til å være av konstruksjonsmessig betydning.

Det bemerkes at etasjeskilleren er isolert med spon eller lignende.

TG 2 er satt på grunn av registrerte forhold.

Taktekking - Enebolig

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner

Beskrivelse: Yttertaket er besiktiget fra bakkenivå. Taket er tekket med metallplater fra 2002.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før omlegging av stålplater med plastbelegg er 30 - 50 år.

Normal tid før reparasjon av stålplater med plastbelegg er 10 - 30 år.

Tilstandsvurdering/

tilstandsgrad:

Etter observasjon fra bakkenivå ble det ikke registrert feil eller mangler

På bakgrunn av dette, alder samt at det ikke ble registrert tegn til aktiv lekkasje på

befaringsdagen, vurderes taktekkingen til å fungere som tiltenkt.

Renner, nedløp og beslag - Enebolig

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Utvendige beslag

Beskrivelse: Renner, nedløp og beslag i metall skiftet i 2002.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er 25 - 35 år.

Tilstandsvurdering/

tilstandsgrad:

Observert fra bakkenivå ble det ikke registrert noen hull eller skader. Det ble på

befaringsdagen ikke observert tegn til svikt.

Tilstandsrapport
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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 trapp er en lukket tretrapp.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år.

Tilstandsvurdering/

tilstandsgrad:

Mangler håndløper på vegg. Det bemerkes at rekkverket/ håndløper er noe løst mellom

kjeller og 1 etasje.

Det registreres fuktindikasjoner i nedre del av kjellertrapp pga det tidligere omtalte

kappilæropptrekket.

TG:2 grunnet alder og registrerte forhold.

Balkonger, terrasser ol.

Beskrivelse: Terrasse med utgang fra stuen og soverommet i 1 etasje er oppført i impregnerte tremateialer.

Terrassen er innfestet i veggliv og hviler på dragere understøttet av steinblokker.

Tilstandsvurdering/

tilstandsgrad: Det er foretatt en visuell kontroll og det er ikke registrert avvik av konstruksjonsmessig

betydning. Ut over dette vurderes terrassen å være i god stand på befaringsdagen.

Antatt normal levetid / påregnelig reparasjon for balkong/terrasse/veranda i tre 25  50 år

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: Pipa er en teglsteinspipe med vedovn tilkoblet på loftestuen og peisinnsats på stuen og

kjøkkenet i 1 etasje.

Tilstandsvurdering: Ihht Stjørdal Kommune ble pipen sist kontrollert 31.01.2014 uten forhold å bemerke.

 Undertegnede ikke spesiell kompetanse vedr. Vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige

tilstand. For detaljert informasjon og krav, anbefales kontakt med lokalt feievesen.

Etasjeskillere - Enebolig

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

avvik.

Frittbærende dekker

Beskrivelse: Etasjeskille er et trebjelkelag

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er 40 - 80 år.

Tilstandsvurdering: Etasjeskillere fremstår i normal forventet stand på bakgrunn av visuelle observasjoner og uten

bruk av nivilleringsutstyr.

Noen skjevheter er tilstede, men disse er innenfor akseptnivå som må kunne være å anse som

normalt på grunnlag av byggemåte og alder.
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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.

Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Bad

Beskrivelse: Rommet ble oppgradert i 2002 og har flis på gulv og vegger. Av utstyr så finnes det dusjhjørne,

servant i skap, klosett og opplegg for vaskemaskin.

Tilstandsvurdering/

tilstandsgrad:

 Baderommet fremstår i god orden uten tegn til skader eller mangler. Ved enkel nivellering

av fallforholdene ble dette funnet flatt med lokalt fall ved sluk.

Det er etablert terskel ved dusjnisje og badet har kun et sluk, dette inne i dusjnisje. Ved en

lekkasje utenfor denne, vil vann ikke kunne nå frem til sluk, faren er derfor at vann kan

trenge ut i tilstøtende rom.  Det bør derfor lages en åpning slik at vann fra areal utenfor

nisjen, kan nå til sluk.

Ved bruk av fuktindikator på normalt utsatte steder ble det indikert forhøyede fuktverdier på

gulv og nedre del av vegg i dusjsonen. Forutsatt riktig oppbygning av fuktsikring vurderes

ikke registrerte forhold å ha skadegjørende konsekvens, da fukt kan ligge i limsjiktet

mellom flis og membran.

Det gjøres på generelt grunnlag oppmerksom på at flis og flisefuger ikke er tette og det

forutsettes bruk av tett membran som fuktsikring bak og under flis. Dette lar seg ikke påvise

uten destruktive åpninger, noe som ikke er gjort.

TG:2 grunnet alder

Antatt normal levetid for fliser m/ /tettesjikt  10-20 år

Antatt normal levetid for blandeventil  10-25 år

Antatt normal levetid for utslagsvask, servant, klosett, badekar 20- 50 år

Antatt normal levetid for plastsluk 30 50 år

Antatt normal levetid for kobberrør  25  50 år

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.

Kjøkkeninnredning - 1. etasje / Kjøkken

Beskrivelse: Kjøkkenet har parkett på gulv, malte veggflater og flis i mellom over og underskap. Innredningen

har profilete fronter i malt utførelse og benkeplater i heltre. Det er mekanisk avtrekk over komfyr

som var funksjonell med noe dårlig kapasitet registreres ved test.

Videre er det integrert Micro, platetopp, komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin.

Tilstandsvurdering/

tilstandsgrad:

Innredningen vurderes å være i funksjonell tilfredsstillende stand og ingen symptom på fukt

eller skader ble påvist i utsatte soner.

Antatt normal levetid for innredninger er avhengig av bruk og vedlikehold.

Antatt normal levetid for blandeventil 10 - 25 år

Antatt normal levetid for utslagsvask, servant, 20 - 50 år

Antatt normal behov for sliping og lakkering på parkett o.lign.  8 - 16 år

Tilstandsrapport
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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.

VVS-installasjoner, generelt

Beskrivelse: Kontrollerbare vannrør er av kobber, avløpsrør er av plast/soil.

Varmtvannsbereder:

Bereder plassert i kjelleren med kontrollert avrenning fra trykkventil.

Tilstandsvurdering/

tilstandsgrad:

Rør- og avløpsanlegget fungerte tilfredsstillende ved en enkel test av dette på stedet.

Røranlegget er utover dette ikke kontrollert av den grunn at dette krever spesielt utstyr og

kompetanse.

Videre bemerkes at bunnledninger av den grunn heller ikke er kontrollert.  Nevnte

betraktninger i denne rapporten må derfor sees på som generelle.  Utvendige og

innvendige stengekraner ble ikke søkt påvist.

Det kreves spesielt utstyr og kompetanse for å fastslå en bereders tilstand. En slik

undersøkelse faller derfor utenfor denne rapportens fagområde og undersøkelsesnivå (nivå

1) og må derfor om ønskelig, bestilles spesielt. Normalt vil berederens fabrikasjonsår

indikere tilstanden og forventet levetid. Generelt vil levetiden være høyst usikker ut over 10

år fra fabrikasjonsåret, men dette er ikke absolutt. Romklimaet der berederen er montert,

bruksfrekvens, vannkvalitet og andre tilsvarende forhold kan influere på levetiden.

Angivelse av tilstand og levetid er dermed forstått å være høyst usikker.

TG:2 på bereder grunnet alder.

Luftbehandling, generelt

Beskrivelse: Det er mekanisk avtrekk fra kjøkken og naturlig avtrekk fra våtrom.

Tilstandsvurdering/

tilstandsgrad:

Ved en enkel kontroll av avtrekket på kjøkkenet ble dette hadde noe begrenset kapasitet.

Da bruken av våtrom stadig har blitt mer intensiv, med hyppigere dusjing, vasking og

tørking av klær, har det også blitt større fuktproduksjon og dermed større behov for godt

avtrekk/luftutskifting. Naturlig avtrekk varierer med værforholdene og vil derfor ha en ustabil

drift. Det anbefales å undersøke muligheten for etablering av mekanisk avtrekk på bad for

bedre luftutskifting.

TG:2 grunnet naturlig avtrekk på badet og registrerte forhold på kjøkkenet.

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: Sikringsskapet er plassert i trappenedgangen til kjelleren og er utstyrt med automatsikringer.

Tilstandsvurdering: Undertegnede har ikke elektrokompetanse, og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig

vurdert.

Det anbefales på generelt grunnlag å rekvirere en eltakstmann dersom korrekt tilstand for det

elektriske anlegget ønskes.

På bakgrunn av overnevnte begrensning er det ikke vurdert tilstandsgrad.
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Matrikkel: Gnr 99: Bnr 138 Takst-Forum Nord-Trøndelag AS

Kommune: 1714 STJØRDAL KOMMUNE At-Vegen 105, 7608 LEVANGER

Adresse: Skolegata 26, 7504 STJØRDAL Telefon: 73 82 13 30

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

Befaringsdato: 16.11.2016 Side: 13 av 13

Terrengforhold - Enebolig

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

basert på visuelle observasjoner.

Bearbeidet terreng, generelt

Beskrivelse:

Terrenget rundt boligen er tilnærmet flatt.

Tilstandsvurdering/

tilstandsgrad:

Tomten er flat rundt boligen og grunnmur vurderes å ikke være spesielt utsatt for tilsig av

overflatevann

Garasje/ uthus

Bygning generelt - Garasje/ uthus

Bygning, generelt

Beskrivelse: Frittstående uthus/ garasje oppført i to etasjer. Vegger oppført i en trekonstruksjon med utvendig

liggende panel. Tak tekket med metallplater.

Tilstandsvurdering: Bygningen er en relativ enkel bygning som bærer preg av alder. Enkelte oppgraderinger må

påregnes.

Det registreres begynnende råte på bordkledningen.

Bygningen er ikke videre vuredert og derfor ikke gitt tilstandsgrad.

Tilstandsrapport
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA
TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN
Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke.
Dersom det skal tegnes eierskifteforsikring må siste side også fylles ut av både megler og selger. 

SALGSOBJEKT 

 
Det er krav til Boligsalgsrapport ved salg av dødsbo, i de tilfeller hvor selger/fullmektig ikke kjenner til eiendommen, kombinasjonseiendommer, oppgjør-
/honoraroppdrag, og i tilfeller der selger ikke har bebodd eiendommen siste året, dette gjelder kun eiendommer med eget gnr./bnr. (også rekkehus/tomannsbolig),
frittliggende boligeiendom med snr og fritidsboliger/hytter. 
Dersom Boligsalgsrapport ikke foreligger der dette er krav og ikke er tilgjengelig for kjøper ved signering av kjøpekontrakt, er selskapet ikke ansvarlig for selgers
mangelsansvar etter Avhendingsloven.
 

 Enebolig  Tomt

 Hytte/Fritidsbolig  Rekkehus

 To/Flermannsbolig  Selveierleilighet

 Andelsleilighet  Boliger som ikke er as is

 Annen bolig

Gnr. Bnr. Snr. / Andelsnr. / Aksjenr. Festenr./Leilnr. Org.nr Andel./Aksje.

99 140      
Adresse Postnr.

Skolegata 26 7504
Sted Kommune

STJØRDAL STJØRDAL
Byggeår Når kjøpte du boligen? Hvor lenge har du bodd i

boligen?
Har du bodd i boligen de
siste 12 mnd.?

Hvis NEI: Krav til
boligsalgsrapport på objekter
med eget gnr./bnr. (også
rekkehus og tomannsbolig),
frittliggende boligeiendom
med snr. og
fritidsboliger/hytter.)

  01.05.2014 01.09.2014 Ja

I hvilket forsikringsselskap er det tegnet villa-/husforsikring? (ikke innboforsikring)

Jernbanepersonalets bank og forsikring
Er villa-/husforsikringen utvidet med sopp/råtedekning?     Ja    Nei    Vet ikke

Polise-/avtalenr.

1206139
 Ved dødsbo/ved fullmakt, kryss her Ved salg fra dødsbo eller andre tilfeller hvor selger/fullmektig ikke kjenner eiendommen, skal

ikke spm besvares, men egenerklæringen skal foreligge. NB! Krav til Boligsalgsrapport på
objekter med eget gnr./bnr. (også rekkehus/tomannsbolig), frittliggende boligeiendom
med snr. og fritidsboliger/hytter.

Hjemmelshavers navn

 

SELGER (1)
Etternavn Fornavn

Berg May-Britt
Tlf.privat Mobil E-post

  977 78 704  
Ny adresse Postnr. Sted

  7504 STJØRDAL

SELGER (2)
Etternavn Fornavn

   
Tlf.privat Mobil E-post

     
Ny adresse Postnr. Sted

     

Dersom egenerklæringen fylles ut av andre enn eier (hjemmelshaver), bes grunnen oppgitt

Side 1 av 4
INITIALER KJØPER (V/OPPGJØRSOPPDRAG): _______
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SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN
Alle spørsmål som besvares med ”Ja” skal utdypes nærmere i kommentarfeltet.
 
1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet bad/våtrom, f.eks sprekk i fliser, lekkasje, råte eller soppskader?

 Ja    Nei Kommentarer

1.1. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom siste 10 år?

 Ja - kun av faglærte    Ja - av faglærte og ufaglærte/egeninnsats/dugnad/vennetjeneste    Ja - kun av ufaglærte/egeninnsats/dugnad
 Nei

1.2. Firmanavn

1.3. Kommentarer

2. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn eller
lignende?

 Ja    Nei Kommentarer

3. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i
kjelleren/underetasje/krypkjeller/garasje?

 Ja    Nei Redegjør for dette Kjeller er kun drenert på 3 sider i 2002. Noen fuktmerker fra gammelt
av. Kjeller er ikke innredet.

3.1. Kjenner du til om det er utført arbeid med drenering/fuktsikring siste 10 år?

 Ja - kun av faglærte    Ja - av faglærte og ufaglærte/egeninnsats/dugnad/vennetjeneste    Ja - kun av ufaglærte/egeninnsats/dugnad
 Nei

3.2. Firmanavn

3.3. Kommentarer

4. Kjenner du til om det er/har vært setningsskader/skjevheter på boligen/eiendommen, f.eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller
lignende?

 Ja    Nei Kommentarer

5. Kjenner du til om det er/har vært sopp, råteskader eller skadedyr i boligen, f.eks rotter, mus, maur eller lignende?

 Ja    Nei Kommentarer

6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter på tak/fasade/terrasse/garasje?

 Ja    Nei Kommentarer

6.1. Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasse / garasje / tak / fasade siste 10 år?

 Ja - kun av faglærte    Ja - av faglærte og ufaglærte/egeninnsats/dugnad/vennetjeneste    Ja - kun av ufaglærte/egeninnsats/dugnad
 Nei

6.2. Firmanavn

6.3. Kommentarer

7. Kjenner du til om det er/har vært feil ved el-anlegget og/eller andre installasjoner, f.eks oljetank, sentralfyr, ventilasjon?

 Ja    Nei Kommentarer

7.1. Kjenner du til om det er utført arbeider/kontroll ved el-anlegg og/eller andre installasjoner, f.eks. oljetank, sentralfyr eller ventilasjon?

 Ja - kun av faglærte    Ja - av faglærte og ufaglærte/egeninnsats/dugnad/vennetjeneste    Ja - kun av ufaglærte/egeninnsats/dugnad
 Nei

7.2. Firmanavn

Terje Olav Strand Agentur - Stjørdal

7.3. Redegjør for hva som er blitt gjort av hvem og når

Installerte varmepumpe 2014

Side 2 av 4
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8. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

 Ja    Nei Redegjør for dette Lite tilbakeslag i kjellersluk pga "propp" rett etter innflytting, 2014. Ikke
noe siden.
Heller ikke noe lignende før denne hendelsen, som kjent av tidligere
beboer.

8.1. Kjenner du til om det er utført arbeid/kontroll av vann/avløp siste 10 år?

 Ja - kun av faglærte    Ja - av faglærte og ufaglærte/egeninnsats/dugnad/vennetjeneste    Ja - kun av ufaglærte/egeninnsats/dugnad
 Nei

8.2. Firmanavn

8.3. Kommentarer

9. Kjenner du til reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, offentlig vedtak eller uoffisielle rettigheter/forpliktelser/varsler/tvister
som kan medføre endring i bruk av eiendommen eller av eiendommens omgivelser, og/eller forslag til dette?

 Ja    Nei Redegjør for dette Reguleringsplaner for kvartalet er under bearbeidelse i kommunen, og
jeg har blitt fortalt at forslag om forenkling av reguleringsplanene er
mulig utfall.
Nabo, Stokkmovegen 22B, holder på å bygge ut leilighet i kjeller og vil i
den forbindelse utarbeide gangvei helt inn mot tomtegrense på
Skolegata 26. Per i dag holder de på med utbygging og liten del av
eiendommen er blitt lånt bort for tilkomst med gravemaskin. Her
foreligger skriftlig avtale på at plen skal gjenopprettes av utbygger ila
våren 2017.

10. Kjenner du til manglende ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende eiendommen?

 Ja    Nei Kommentarer

11. Kjenner du til pålegg/heftelser/krav vedrørende eiendommen?

 Ja    Nei Kommentarer

12. Selges eiendommen med utleiemulighet, leilighet, hybel e.l.?

 Ja    Nei Kommentarer

12.1. Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

 Ja    Nei    Vet ikke Kommentarer

13. Foreligger det løpende leiekontrakt på hele eller deler av boligen/eiendommen?

 Ja    Nei Kommentarer

14. Er det innredet/bruksendret/seksjonert/bygget ut, etter opprinnelig byggeår (eks. kjeller, loft, bod eller andre deler av boligen)?

 Ja    Nei    Vet ikke Redegjør for dette Påbygg , ett plan, utført av tidligere eiere

14.1. Er dette godkjent hos bygningsmyndighetene?

 Ja    Nei    Vet ikke Kommentarer

15. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter / tilstandsvurderinger / boligsalgsrapporter utarbeidet de siste 5 år?

 Ja    Nei Kommentarer

16. Kjenner du til om det er foretatt radonmåling på eiendommen?

 Ja    Nei Kommentarer

17. Er det andre forhold ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om? (De øvrige svarene er ikke uttømmende for å
oppfylle opplysningsplikten overfor kjøper eller selskap)

Skolegata 26 inneholder både bruksnummer 140 og 138.
Hele boligen ble totalrenovert i 2002. Kun kosmetiske interiør-oppdateringer i 2014.
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ANSVARLIG MEGLER (må fylles ut)
Meglers oppdragsnummer

83160136
Firma Avdeling

Meglerhuset Nylander AS Stjørdal Meglerhuset Nylander AS avd. Stjørdal
Ansvarlig megler/eiendomsmeglerfullmektig

Geir Falck Anderssen

TEGNING AV EIERSKIFTEFORSIKRING

TIL KJØPER: TIL SELGER:
For øvrig oppfordrer selger potensielle
kjøpere til å undersøke eiendommen
grundig jf. Avhendingslovens § 3-10

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter
beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom
jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller
misvisende opplysninger om eiendommen,
vil selskapet kunne søke helt eller delvis
regress for sine utbetalinger, eller
selskapets ansvar vil settes ned eller falle
bort, jf. vilkår for eierskifteforsikring punkt
9 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som
selger etter avhendingsloven, og om
Protector Forsikring ASA sitt
eierskifteforsikringstilbud.
Jeg er klar over at premietilbudet som er
gitt av megler, kun er bindende for
Protector Forsikring ASA i 6 - seks
måneder fra signering av dette skjema.
Etter 6 måneder må
egenerklæringsskjemaet signeres på nytt,
og eventuelle endringer må påføres.
Prisen ved ny signeringsdato legges til
grunn. BSR skal fornyes etter 6 mndr. fra
rapportdato. Dette er selgers ansvar.
Dersom BSR ikke fornyes oppnås ikke
rabatt.

 Ja, jeg tegner herved eierskifteforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest vilkårene av 1.januar 2016 og brosjyren "Alt du vil vite
om eierskifteforsikring" Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger. Gyldig forsikring forutsetter at premie er betalt.
Dersom overtakelse ikke er avtalt ved budaksept, eller der det er mer enn 12 måneder fra tidspunktet for budaksept til avtalt
overtakelse, trer forsikringen først i kraft på overtakelsesdagen. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen først i kraft ved overtakelse.
Forsikringen er ugyldig dersom den er tegnet i strid med vilkårene, jf. pkt. 5 og 6 i vilkårene.

 Jeg bekrefter at eiendommen ikke selges som ledd i næringsvirksomhet, til leietaker, til personer som bor eller har bodd på
eiendommen, ektefeller, slektning i opp- eller nedadstigende linje, søsken eller andre nærstående, eller for øvrig i strid med vilkårenes
pkt.6

 Jeg er kjent med at jeg, på bolig med eget gnr. og bnr., får rabatt i premien ved å fremskaffe BSR. Dersom BSR ikke foreligger
etter kravene i vilkårene pkt. 5.1, kan Selskapet nedsette ansvaret, jf. FAL § 4-8.

 Nei, jeg tegner ikke eierskifteforsikring, men jeg bekrefter at megler har tilbudt meg å tegne eierskifteforsikring.

Det kan ikke tegnes eierskifteforsikring dersom det er avkrysset for “annet”. Forsikringen gjelder ikke salg mellom ektefeller, slekt i opp-
eller nedadgående linje, søsken, mellom personer som bor eller har bodd på eiendommen, eller andre nærstående, eller når salget skjer
som ledd i selgers næringsvirksomhet. Dette skjema kan kun benyttes ved salg formidlet gjennom megler/advokat som har avtale med
Protector Forsikring ASA.

Signert med

Signert av: Berg, May-Britt 17.11 2016 11:38

NB! Ved oppgjørsoppdrag skal også kjøper signere egenerklæringsskjema: _________________________________

Dette er en del av forsikringsavtalen mellom selger og forsikringsselskapet. Sist endret: 01.01.2016
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Adresse Skolegata 26

Postnr 7504

Sted STJØRDAL

Andels- 
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 99

Bnr. 138

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr.

Bolignr.

Merkenr. A2016-722848

Dato 22.11.2016

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

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.

Eier May-Britt Berg

Innmeldt av Eirik Tetlie

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 gjennom-
snittlig 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

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

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

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
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Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, • deler av boligen ikke er i bruk,
og kan forklare avvik mellom beregnet og målt • færre personer enn det som regnes som normalt
energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet  bruker boligen, eller
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt • den ikke brukes hele året.
dersom:

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer 
men dette vil ikke påvirke boligens energimerke. på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Tips 2: Luft kort og effektivt
Tips 3: Redusér innetemperaturen
Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.
anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av
er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke. bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav
opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør til godt inneklima og forebygging av fuktskader og 
derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. andre byggskader.
Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

- Montere tetningslister

- Etterisolering av yttertak / loft

- Randsoneisolering av etasjeskillere

- Isolere loftsluke

- Termografering og tetthetsprøving
- Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator
- Temperatur- og tidsstyring av panelovner

- Tetting av luftlekkasjer

- Isolering av gulv mot kald kjeller / kryprom

- Etterisolering av yttervegg

- Utskifting av vindu

- Isolere varmtvannsrør
- Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring
- Installere ny rentbrennende vedovn / peisinnsats, 

alternativt pelletskamin

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

Energiattest

66



Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan-
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over informasjon om beregninger, se
oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for. www.energimerking.no/beregninger

Bygningskategori: Småhus
Bygningstype: Enebolig
Byggeår: 1946
Bygningsmateriale: Tre
BRA: 192
Ant. etg. med oppv. BRA: 2
Detaljert vegger: Nei
Detaljert vindu: Nei

Teknisk installasjon
Oppvarming: Elektrisitet

Varmepumpe
Ved

Varmepumpe: Henter varme fra uteluft

Ventilasjon: Periodisk avtrekk fra bad/kjøkken
Detaljering varmesystem: Elektriske ovner og/eller varmekabler

Lukket peis eller ovn
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For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se  www.enova.no/hjemme 
eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes  av aktuell attest under Offisielle energiattester i
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig
inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale
søke opp bygninger og hente fram energiattester som er opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da
laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk" Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen
beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om eller gjennomføring av energieffektivisering og
boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på
typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene
for energikarakteren baserer seg på NS 3031 Plikten til energimerking er beskrevet i
(www.energimerking.no/NS3031) energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen
kan du finne på www.energimerking.no
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STJØRDAL 
KOMMUNE

Målestokk 

1:2000 

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. 
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18.11.2016http://kart4.nois.no/varnes/Content/printDynaLeg.asp?Left=595645.6973140633&Bottom=7039528.729746229&Right=596059.6976536...
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SITUASJONSKART 

Eiendom: 
Gnr: 99 Bnr: 138 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Skolegata 26, 7504 STJØRDAL

Hj.haver/Fester: BERG MAY-BRITT, SKOLEGATA 26, 7504 STJØRDAL 

STJØRDAL 
KOMMUNE 

Dato: 18/11-2016   Sign: kmo 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. 

Side 1 av 1Utskrift

18.11.2016http://kart4.nois.no/varnes/Content/printDynaLeg.asp?Left=595770.6969814451&Bot...

Grunnkart
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Eiendomsdata

 Beregnet areal Bruksnavn BERGSTAD 774.8
 Etablert dato

 Arealmerknader
 Antall teiger
 Historisk arealkilde

 Skyld
 Oppdatert dato

 Historisk oppgi  areal

10.02
15.09.2015
03.09.1946

Ikke oppgi  (0)
0

 Tinglyst

 Bestående

 Seksjonert

 Har fester

 Del i samla fast eiendom

 Under sammenslåing

 Klage er anmerket

 Jordski e er krevd

 Grunnforurensing

 Kulturminne

 Ikke fullført oppmålingsforr.

 Mangel ved matrikkelføringskrav

 Avtale/Vedtak om gr.erverv

Frist re ng:
Frist fullføring:

Bygg

Nr Bygningsnr Lnr Type Bygningsstatus Dato
1 185360385 Enebolig (111) Ta  i bruk (TB)
2 185360377 Garasjeuthus anneks l bolig 

(181)
Ta  i bruk (TB)

Poststed Grunnkrets Valgkrets Kirkesogn

Vegadresse: Skolegata 26 

Te sted
7504 STJØRDAL 503 SENTRUM 3 HALSEN 09080101 Stjørdal 7034 Stjørdalshalse

Adresse lleggsnavn: 

Adresse

Tinglyste eiere

Bosa  i Norge (B)Hjemmelshaver (H)
1/1 7504 STJØRDAL

SKOLEGATA 26BERG MAY-BRITT
F130671*****

Adresse
Poststed

StatusNavn
ID

Rolle
KategoriAndel

 Forretninger

Skylddeling (SK) 03.09.1946 99/32, 99/138
Feilre ng (FE) 27.10.2009 16.03.2010
Feilre ng (FE) 27.10.2009 17.03.2010
Kar orretning (KF) 27.10.2009 17.03.2010
Annen forretningstype (AF) 03.12.2012 03.12.2012

Forretningstype M.før.datoForr.dato Involverte

Teiger

774.87039692.73 595852.6971
01405

EUREF89 UTM Sone 32 0 Ja
Koordinatsystem YX H H.teig Ber. areal Arealmerknad

(Datakilde: Kartverket)Matrikkelrapport
10.11.2016_09:28Stjørdal kommune: Grunneiendom 1714-99/138 Utskri sdato:

Matrikkelrapport fra Norkart AS, Postboks 145, 1301 Sandvika (Org.nr. 934 161 181) Side 1 av 2
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1: Bygning 185360385: Enebolig (111), Ta  i bruk 

Bygningsdata

 0  ( )Næringsgruppe BRA Bolig

BRA TotaltKulturminne  Nei  0
BTA BoligOpprinnelseskode  Massivregistrering  0
BTA AnnetHar heis  Nei  0
BTA TotaltVannforsyning  

 0Bebygd arealAvløp  
 0

BRA AnnetSefrakminne  Nei  0

Ufullstendig arealEnergikilder  Ja 
Antall boenheterOppvarmingstyper   1

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato
Ta  i bruk 22.03.2002

Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkken
Bolig Skolegata 26 H0101 99/138 0 0 0 0

Etasjer

Etasje Ant.Boenh BRA Bolig BRA Annet Sum BRA BTA Bolig BTA Annet Sum BTA
H01 1 0 0 0 0 0 0

2: Bygning 185360377: Garasjeuthus anneks l bolig (181), Ta  i bruk 

Bygningsdata

 0  ( )Næringsgruppe BRA Bolig

BRA TotaltKulturminne  Nei  0
BTA BoligOpprinnelseskode  Massivregistrering  0
BTA AnnetHar heis  Nei  0
BTA TotaltVannforsyning  

 0Bebygd arealAvløp  
 0

BRA AnnetSefrakminne  Nei  0

Ufullstendig arealEnergikilder  Ja 
Antall boenheterOppvarmingstyper   0

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato
Ta  i bruk 22.03.2002

Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkken
Unummerert 99/140 0 0 0 0
Unummerert 99/138 0 0 0 0

(Datakilde: Kartverket)Matrikkelrapport
10.11.2016_09:28Stjørdal kommune: Grunneiendom 1714-99/138 Utskri sdato:

Matrikkelrapport fra Norkart AS, Postboks 145, 1301 Sandvika (Org.nr. 934 161 181) Side 2 av 2

Matrikkel

72



73

Ferdigattest

73



Side 1 av 2

STJØRDAL KOMMUNE
Etat Teknisk Drift
Postboks 133

7501 Stjørdal 

Telefon.: 74 83 35 00
Telefax:  74 83 35 99
E-post: postmottak@stjordal.kommune.no

MEGLEROPPLYSNINGER

0500 Ledningskart 

Gnr.: 99 Bnr.: 138 Fnr.: Snr.:

Adresse: Skolegata 26

Kartutsnitt fra grunnkartdatabasen
Kartutsnittet er ikke målestokkholdig. 

Eiendommen/bygningene ligger innenfor sirkelen.  

Bygningstegninger
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Side 2 av 2

1802   Atkomst til eiendommen

Tilknyttet (sett kryss) Ikke tilknyttet (sett kryss)
Eiendommen er 
tilknyttet:

Off.vei
X

Priv. vei

75

Bygningstegninger
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STJØRDAL KOMMUNE
Etat kultur, næring og plan
Postboks 133
7501 Stjørdal 

Telefon.: 74 83 35 00
Telefax:  74 83 35 99
E-post: postmottak@stjordal.kommune.no

Megleropplysninger

Side 1 av 1

1102    Piper og ildsteder

Kommentar:         

Gnr.: 99  Bnr.: 138 Fnr.:       Snr.:       
Adresse: Skolegata 26                                           Hjemmelshaver.:      
Dato: 10.11.2016

Antall i bruk Sist feid/ kontrollert
Piper 1 31.01.2014
Foreligger det pålegg 
vedrørende piper og ildsteder? Ja Nei 
I tilfelle hvilke? Se kommentar.
Evt frist for utbedring      

Festekontrakt
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Vedlegg 18
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Vedlegg 19
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Vedlegg 20
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Vedlegg 20
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Vedlegg 20
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Vedlegg 20
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Vedlegg 20
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Vedlegg 20
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HELP Boligkjøperforsikring

>   Ubegrenset tilgang til spesialiserte advokater 

  fra første stund
>  Advokat skriver reklamasjonen
>  Ingen egenandel
>  Stopper ikke-saker
>  Tar saken hele veien, helt til Høyesterett 

      om nødvendig
>  Dekker motpartens omkostninger
>  Ingen øvre grense gir bedre posisjon i forhandlinger
>  Kunden har ingen økonomisk prosessrisiko

HELP Forsikring AS
Postboks 1870 VIKA

0124 Oslo

Telefon: 22 99 99 99
post@help.no
www.help.no

An ARAG company

> Eierskifteforsikring er selgers 

 forsikring. Boligkjøperforsikring 

 er kjøpers motvekt.

> Du får tilgang til spesialiserte 

advokater og profesjonell hjelp 

 når du trenger det.

> Du unngår økonomisk 

 prosessrisiko. 

> Boligkjøperforsikring gir deg 

 trygghet hvis du skulle oppdage 

 feil eller mangler ved boligen.

> Boligkjøperforsikring er en liten 

kostnad i forbindelse med bolig-

handelen. Får du problemer er 

 det dyrt å stå uten forsikring.

>   HELP Forsikring representerer 

      deg som boligkjøper. Ved behov 

      tar du direkte kontakt med 

      forsikringsselskapet. Husk at 

      reklamasjonsfristene er strenge, 

      kontakt derfor HELP så snart 

      feil oppdages.

> Fri tilgang til spesialisert advokat-

hjelp ved klage på kjøpt bolig.

> Dekning av motpartens saks-

 omkostninger hvis disse blir idømt.

> Advokathjelp i fem år etter 

 overtakelse.

Hvorfor boligkjøperforsikring? Boligkjøperforsikring gir deg:

Borettslagsbolig
3 900,-

Selveier- og aksjeleilighet
6 500,-

Enebolig, tomannsbolig 
(del av eller halvpart), rekkehus, 
hytte/fritidsbolig og tomt
9 200,- 
 
Betales som en engangssum og varer i fem år.  
Ingen egenandel.

Priser

Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring

Enkelt å tegne, trygt å ha:

Selv om selger gjør sitt ytterste for å gi all relevant informasjon om boligen, 
og eiendomsmegler gjennomfører oppdraget korrekt, er det ikke mulig å gardere seg 
mot uforutsette problemer når man kjøper bolig. Dersom du likevel oppdager avvik fra 
avtalen, trenger du profesjonell hjelp fra første dag. 

HELP Boligkjøperforsikring gir deg umiddelbar tilgang til spesialisert advokat for å vurdere 
om du har krav mot selger/selgers eierskifteforsikringsselskap. Forsikringen dekker alle 
kostnader ved å forfølge saken, og gir deg dermed en bedre forhandlingsposisjon. 

>   Boligkjøperforsikring tegnes 

      i samarbeid med eiendoms-

      megleren din senest ved 

      kontraktssignering.

> Oppdaterte forsikringsvilkår 

 er tilgjengelig på www.help.no. 

Vilkårene på bestillings-

      tidspunktet er gjeldende. 

         Villa-/innboforsikring

>   Dekket bistand først etter at det har oppstått tvist 
>    Man må finne advokat selv
>    Egenandel (vanligvis kr 4 000) + 20 % av kostnadene
>    Beløpsbegrenset (normalt kr 100 000)
>    Dekker normalt ikke motpartens omkostninger
>    Svakere forhandlingsposisjon

Gjeldende fra 01.01.15
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Finansieringstilbud

Søk på danskebank.no/boliglån eller ring 08540 

Du har boligdrømmer. 
Vi har boliglån.

Knallgod 
rente!

Boliglån fra 2,25 % rente 
nom.

Bolig koster, og lån må man ha. Lav rente er selvsagt viktig, 
det får du hos oss. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg 
mot boligdrømmen. Vårt mål er at du når dine.  

Gjelder Boliglån Ung. Eff. rente 2,33 %, 2 mill. o/25 år. Totalt kr 2 633 163
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Gyldig fra 1.1.2014 

 
BUDSKJEMA 
 

 

 

UNDERTEGNEDE GIR HERVED BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN 

 

 

Adresse:  

Stort kr:                                                    Beløp med bokstaver: 

+ vanlige omkostninger (jfr. salgsoppgave) 

FINANSIERINGSPLAN:       

Låneinstitusjon: Referanse og tlf.nr.  

  Kr 

  Kr 

Egenkapital  Kr 

Total  Kr 

Ønsker du uforbindtlig prisvurdering av egen bolig:  ____Ja ____Nei 

Ønskes uforpliktende finansieringstilbud:    ____Ja ____Nei 

Ønsker du å tegne HELP boligkjøperforsikring  ____Ja ____Nei 

 

Ønsket overtagelsesdato: __________________  

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den: ______________  kl.: ____________ 

 

Meglerforetaket kan ikke -verken til selger eller markedet- formidle bud som har en kortere akseptfrist enn til kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning, jmf 

forskrift til lov om eiendomsmegling § 6-3. Kontakt evt. meglerforetaket for å få informasjon om budfristen. 

EVENTUELLE FORBEHOLD (f.eks. finansiering, salg av egen bolig etc.): 

 
Offentliggjøring av bud: 

Iht. lov om eiendomsmegling vil alle bud og innhold i disse bli opplyst/utlevert til både kjøper og selger av eiendommen. 

Inntekter for kreditformidling: 

Det gjøres oppmerksom på at foretaket mottar inntekter ved formidling av kreditt/lånesøknader til Danske Bank som foretaket samarbeider med. Ansatte 

mottar ingen inntekter eller fordeler av slik formidling 

Dersom budet aksepteres av selger gjelder det som kjøpekontrakt inntil den endelige kontrakt blir opprettet.  Et avgitt bud er bindene, hvis det ikke 

er tatt spesielle forbehold ovenfor og budet kan heller ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Dersom det 

ikke er satt noen spesiell akseptfrist, står budet i en rimelig for selger til å vurdere dette. Selger kan når som helst akseptere eller avslå et bud uten 

nærmere begrunnelse. Ved signatur av nærværende budskjema samtykker budgiverne i at i det tilfelle det er flere budgivere så kan disse hver for 

seg gjensidig representere hverandre ved inngivelse av bud, herunder også forhøyelser og endringer i forhold til forbehold og aksetpfrister. 

Navn: Navn: 

Adr./Postnr.: Adr./Postnr.: 

Fødselsdato (6 siffer): Fødselsdato (6 siffer): 

E-post: E-post: 

Tlf. privat:                                 Mobil:   Tlf. privat:                                 Mobil: 

Dato: Dato: 

Sign.: Sign.: 

Legg ved kopi av gyldig legitimasjon her: 

 

 

Legg ved kopi av gyldig legitimasjon her: 

 

 

 

 

 

Org.nr. 990 732 809

Telefon 74 80 42 40
Oppdrag nr.: 83-0136/16
Oppdragsansvarlig: Geir Falck Anderssen

Gnr. 99 bnr. 138/140 i 1714 Stjørdal kommune.

Skolegata 26, 7504 STJØRDAL

Budskjema
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KONTAKTINFO

e Mobil 414 41 020

f Epost geir.anderssen
@nylander.no

g Direktenr. 74 80 42 48
kontor

Geir Falck Anderssen
Avdelingsleder/ Eiendomsmegler MNEF

Navnet mitt er Geir Falck Anderssen, men kall meg
gjerne bare Megler`n for det er han jeg egentlig er.
Ingen har jobbet lengre enn meg med eiendom i
Værnesregionen - solgt flere boliger -  vært med på
flere visninger -  kjenner markedet bedre. Jeg har solgt
mer enn 4000 boliger. Megleryrket ligger i mitt blod.
Min oldefar begynte som eiendomsmegler i 1917. Min
far var også i bransjen.  Jeg ER eiendomsmegling. Jeg
elsker å jobbe. Eiendomsmegling er mitt liv. Fornøyde
kunder er min næring. Ingenting gleder meg mer enn
glade selgere og kjøpere. Allerede i 1985 begynte jeg å

megle eiendommer i Trondheim. I 1993 etablerte jeg
meg som den første megleren i Stjørdal. Navnet på
firmaet? "Meglern`n" såklart. I 1998 ble jeg  kjøpt opp
av Meglerhuset Nylander. Jeg fortsatte i Nylander frem
til 2002, da jeg overtok som daglig leder i Balstad
Eiendom. Et meget interessant jobbytte som gav meg
mye kunnskap om utbyggersiden. Lengselen mot
meglerbransjen ble i midlertid for sterk - når Nylander
ville ha meg tilbake var valget lett. Siden 2007 har jeg
vært daglig leder for Nylander Stjørdal.  Nå ser jeg frem
til å bruke all min erfaring på å selge DIN bolig.

OM MEGLERHUSET NYLANDER
Nylander har i generasjoner vært eiendomsmegleren
som alltid har hatt høy tillit hos trønderne - faktisk helt
tilbake til 1936.
Når du velger oss som din megler, vil du oppleve
boligsalg etter NylanderMetoden. Dette er vårt eget
konsept, som har vært utprøvd gjennom generasjoner.

Fra tid til annen dukker det opp nye meglere og
konsepter. Faktum er at det i dag ikke finnes noen
eiendomsmeglere i Norge som har tilsvarende
historiske røtter som vi.
For oss er vår historie det beste bevis på at konseptet
fungerer og samtidig hatt evnen til å fornye seg med
tiden. Ikke alle vet at vi var først ute i Norden med
boligannonsering på internett.

Ved å levere kvalitet i våre tjenester sørger vi for å
utelukke tilfeldigheter ved ditt boligsalg.
Hemmeligheten er våre gjennomprøvde rutiner, støttet
opp med våre kjerneverdier: FORBEREDT,
KOMPETENT, ENGASJERT og PÅLITELIG.

Vi har stor respekt for den tillit våre boligselgere viser
oss, og de verdier vi forvalter for våre kunder. Derfor
har vi hver enkelt kunde i fokus, fremfor å fokusere på
størst mulig volum av kunder.
Vårt overordne mål er å hjelpe hver enkelt kunde å
finne seg et bedre sted å bo.

Dette har gjort oss til Trøndelags eiendomsmegler
siden 1936.
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nylander.no

I samarbeid med


