
 

 Søndre gt. 18, Berlevåg 

   

    

 

Eiendom med sentral beliggenhet i veletablert boligområde i 

sentrum av Berlevåg. Gangavstand til sentrumsfasiliteter samt 

skole og barnehage.  

Kort vei til friluftsområder.  

 

Adresse: Søndre gt. 18, 9980 Berlevåg 

Salgsverdi: kr 700.000- 

Låneverdi: kr 600.000,- 

Byggeår: 1960 

BRA : 171m2 

BTA: 217m2 

S-rom: 22m2 

Tomteareal: 628m2 

 

 

__________________________________________________________ 

Advokat Vidar Zahl Arntzen mna 

www.sentrumadvokater.no  -  tlf. 78 94 14 00  
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Sak nr:3827 
 

Salgsoppgave/prospekt 
___________________________________________________________________________ 
 
Beskrivelse m.v: 
Selger(e): 
Agnes Kaspara Larsens dødsbo v/bobestyrer advokat Vidar Zahl Arntzen. 
 
Adresse: 
Søndre gt. 18, 9980 Berlevåg. 
 
Betegnelse: 
Gnr.11 bnr. 653 Berlevåg kommune. 
 
Beliggenhet: 
Eiendommen har en sentral beliggenhet i veletablert boligområde i sentrum av Berlevåg. 
 
Tomt: 
Tomteareal 628m2.  
 
Parkering:. 
Parkeringsmuligheter inntil kommunal vei i front av boligen. 
 
Vei, vann og kloakk: 
Offentlig vann og avløp.  
 
Regulering: 
Eiendommen er regulert til boligformål. 
 
Byggeår: 
1960 
 
Bebyggelsen (iflg. takst):  
BRA  171m2 
 
Byggemåte: 
Se verdivurdering datert 29.10.2015. av Jonny Wosnitza 
 
 
Innhold: 
Hovedetg: VF, entré, stue, kjøkken, soverom, vaskerom/bad, trapperom 
U.etg: Leilighetsdel: VF, gang, stue, kjøkken 1 soverom, toalettrom, bad/vask, boder, lager 
Fellesdel: Gang, toalettrom, trapperom  
Loftetg: Gang, 1 soverom 
 
 
 



Oppvarming 
Elektriske panelovner.  
 
Energimerke: 
G Rød 
 
Avgifter: 
Kommunale avgifter kr,13.482,52 
 
Likningsverdi: 
Likningsverdi kr 306.055,-  
Ligningsverdien vil være avhengig av om boligen er kjøpers primær eller sekundær bolig.  
 
Verditakst: 
kr. 700.000,- 
 
 
Omkostninger: 
Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesummen 
Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr. 525,- 
Tinglysingsgebyr for hvert panterettsdokument kr. 525,- 
Grunnboksutskrift kr. 172,-  
 
 
Det tas forbehold om endringer av gebyrer. Det tas forbehold om endring av dokumentavgift, 
jf. akseptert bud. 
 

***  
Kjøpesum med tillegg av omkostninger innbetales til eiendomskontokonto 1644.24.81966 
Kjøpesummen skal innbetales senest pr. overtakelsestidspunktet. 
 
 

***  
 
Kjøps- og salgsbetingelser: 
 
Overtakelse:  Etter avtale/snarest. 
 
Visning:  Etter avtale. 
 
Eiendommen selges som den er: Eiendommen selges i den stand og stilling som den 

var ved besiktigelsen, jf. lov om avhending av fast 
eiendom § 3-9. 
Skjulte feil og mangler kan bare påberopes med 
hjemmel i denne lovbestemmelsen.  Selgers ansvar blir 
med dette redusert for eventuelle mindre skjulte feil og 
mangler. 
 
Åpenbare eller synlige feil eller mangler behøver ikke 
være beskrevet i salgsoppgaven eller vedlegg til denne. 



 
Salgsoppgave og vedlegg til  
denne:  Salgsoppgaven er basert på opplysninger som  

 fremkommer i vedlagte verdi og lånetakst, samt 
opplysninger innhentet fra kommunen, Statens Kartverk 
og andre kilder. 

 
Kjøpers undersøkelsesplikt: Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Under- 

søkelsesplikten omfatter plikt til å gjøre seg kjent med 
opplysningen som fremkommer i salgsoppgaven og 
vedlegg til denne. 
Det anbefales at kjøper foretar en grundig befaring av 
eiendommen og gjerne sammen med en 
bygningsskyndig rådgiver. 

 
Opplysninger om innvendige arealstørrelser i 
salgsoppgaven er hentet fra verdi og lånetaksten på 
eiendommen.   
 
Det gjøres oppmerksom på at selger ikke selv har 
bebodd eiendommen idet boligen selges fra dødsboet. 

 
Aksept av bud:   Selger forbeholder seg rett til å akseptere eller forkaste 

ethvert bud. 
 

 
Budgivningen:   Budgivningen må avgis skriftlig og være ledsaget av en 

finansieringsbekreftelse fra godkjent finansierings-
institusjon. 
 
Budgivningsprosessen foregår som åpne budrunder.  
Hvis budgivningen utvikler seg slik at et fåtall bydere 
står igjen og overbyr hverandre med ubetydelige 
overbud, tas det forbehold om å avslutte budgivningen 
med en avsluttende lukket budrunde.  Ingen vil være 
ekskludert fra å delta i denne.  

 
 
Budjournal/anonymisering 
av bud:   Etter at eiendommen er solgt vil det bli sendt ut 

budjournal.  Dersom det er viktig for budgiver å bevare 
sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom advokat 
eller tilsvarende habil person.  

 
Kontrakt:   Når et bud aksepteres er avtale sluttet på grunnlag av  

budets størrelse og betingelsene i dette vedlegg. 
Skriftlig kjøpekontrakt som formaliserer salget vil 
deretter bli utarbeidet og underskrifter vil foregå på 
kontraktsmøte som berammes av megler. 

 



Skjøte:    Når kontrakten er underskrevet vil bostyrer utstede 
    hjemmelsdokumentet. 

Hjemmelsdokumentet vil bli oppbevart av advokat Vidar 
Zahl Arntzen inntil tinglysing kan finne sted.  Tinglysing 
kan finne sted når kjøper har innbetalt fullt oppgjør 
inklusive tinglysingskostnader.  

 
Oppgjøret: Alle innbetalinger forbundet med dette prospekt 

innbetales til advokaten.  Kjøpesummen ansees som 
innbetalt når beløpet i sin helhet er godskrevet dødsboets 
konto.  Kjøpesummen skal innbetales senest pr. 
overtagelsestidspunktet. 

 
For den del av kjøpesummen som ikke måtte være 
innbetalt til konto i rett tid, betaler kjøperen til selger 
rente i h.h.t. forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling 
skjer. Dersom oppgjørstidspunktet forskyves på grunn av 
at kjøpers bankforbindelse krever inneståelseserklæring 
av advokat Vidar Zahl Arntzen, plikter selger å utstede 
en sikkerhetsobligasjon til Vidar Zahl Arntzen svarende 
til inneståelsesbeløpet.  Dersom dette fører til at 
oppgjøret forsinkes, plikter kjøper å svare den til enhver 
tid påløpende rente p.a. i h.h.t. forsinkelsesrenteloven, 
som ovenfor. 

 
Selger garanterer at samtlige forfalte offentlige avgifter 
og eventuelle andre avgifter vedrørende eiendommen, er 
eller vil bli betalt. 
Påløpte ikke forfalte avgifter, fordeles slik: Avgift påløpt 
før overdragelsen dekkes av selger, avgift påløpt etter 
overdragelsen dekkes av kjøper. 

 
Forsikring:    Eiendommen er forsikret i Sparebank 1. 

Skulle det etter kontraktens underskrift oppstå skade som 
følge av brann eller annen hendelig begivenhet, forplikter 
selger seg til å transportere sitt mulige erstatningskrav til 
kjøper, forutsatt at denne gjør opp i samsvar med denne 
kontrakt. 

 
 
Bostyrer:   Advokat mna 

Vidar Zahl Arntzen 
 
Adresse: Kirkegt. 22   
               pb. 254, 9811 Vadsø 
 
Tlf.: 78 94 14 00 
Tfax: 78 95 11 01 
e-mail: post@sentrumadvokater.no 
  

mailto:post@sentrumadvokater.no


 
 
 
Vedlegg til salgsoppgaven: 
 

 Verdi og lånetakst av 29.10.15. 
 Informasjon om nye budregler  
 Forbrukerinformasjon om budgivning 
 Løsøre og tilbehør 
 Energiattest 
 Grunnboksutskrift 
 Budskjema 
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FAST :~IE.NDOl~7

RØP~RT.~NSVØIG:
Stema Byggebistand A~

Jonny Wosnitza

Fosseveien 1b, Postboks 130,
984b TEA

Tlf•. 9~l()7402
E-past: h~rmod~cilbyggebistand..com

adresse SØndre gt~18, X980 BE~:~E~'~G
I1~Ia~eln~. Gnr. 11 Bnr. b~3
Kt~rnmune BERL~~Å~

Hjen~nel~ha~~er(e) ~►.g~es ~aspar~. Farsen
Date fog- be~ari~g 21.1~.~015

Bruksareal. 193 m~

Bruareal pritr~erd+~l {P=Rt~~~; 171 m~

Tomteareal: big ~~

~Torma~ m~r~edsver~.i: ~,r 7~~3 ~~0
Anbefalt låneverdi: kr b0~ COQ

C~~ ~ ~! sker du å s'ekkQ ra artens idi het?J I~~ g
Sk~r~n +~R.-koden mei ~~n ~x~.~bilte~efon, eller

Q besøk http: ~i t~~kstv~ri~ wring. nito . no



Fast eiendom
. _ ~.

_Eiendomsbete nels~, h' ~mm~lshaver m.m.,~ J

'Adresse Cnr. Bnr. ;Feste.nra ~Seksj.nr. bolignummer

;Sundre gt..l8 t 1 ,653

;Postnr. Poststed ~amn~une Områdefbydel

=998ti ~i~:RL~VÅCi S~;I~L..~V11~Ci SØndre gate

~I2ekvtrc~nt
6

Sentrum Advokater A5

N~emmelshaver(e}
Aine~ Kas~~ara Larsen

Tilstede/appi~sninger gitt av Besikng+~~seØt~

Etoy Ar~.deY;sen _og Jonny ~osriitza ? 1.10.2015

Premisser - ~enerel.le o lysninger~~

Besiktigelsen er foretatt med snØdel~t tozrlt og yitertak, tilstanden ikke kontrollerbar og er basert på eiers op~alysnin~er.

Ta~CSten er for øvrig utfØrt som visuell besiktigelse av synlige overflater uten inngrep i byggverket.
Øt er ikke foretatt noen målinger i forhold ~iI sl~je~heter ellerl~or~struksjonsmessige beregninger.
Øpgraderin:gen a~ boligen et opplysninger fra rekviØnt.
Verditaksten er ikke en tilstandsrappoti som beskriver byggets tekniske tilstand.
Ø~rsom taksten er eldre en ~i må~ecier bØr ~aksting~niØren kontaktes fQr n~ befaring og oppdatering.

S~m~nendra

.~3~~iØ 1 1/2 eig +u.etg c~ppfØr~ i I~60.

~~ligen er bygd etter datidens ~yggeskik.k og h~.r noe l~.ti• standard i fyrhold til dagens ~ra~.
Innvendige overlater Ø opprinnelsen ~nå påregnes utskiftet. Likeledes må. det påregnes opp~ra~eriØg av el-anlegg, v~tØm og

kjØkken for å tilfre~lstille d~~~n~ krav til bc~ligkval~tet og bc~kon~fort.
Deler av ~y~nin~,~~~s~~n er fir Øw~~i~ ~dt ~vaxetat~ alder gatt i b~trakt~ai~~.

~Jmrådebe~kri~else - B~.li enet - l~!iil'Ø~~ ~

Seindom meØ sentral beliggenhet i veletablert baZigamrå~ie x sentn.~m a~~ Berlevåg.

ungavstand tll sentrumsfasili~e~~~r samt skole ag barnehage.
Krimliggende bebyggelse består av eneboiiber.
Kort vei ti 1 aII si dig fri luf~sl i v.

R~ Merin smes~i e forhold. ~ ~
fJmrådet er regul~~t til ~ali,gformål.

s~~dre gr. t ~ Side I air 6 tema Byggebistand AS
~9St) BERL.EV~.G ~~ l fi ~f~i ~ ~prmnri Riti



VERDI-~ ~~ I~ _ .l'~~TAKST
. ~. _ ~Fast eiendom

IEi~ndomn~ens tomt

Tnniteareal (mZ) Type tomt

X628 ~Fiet

Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.}
;Tiknyttet kommunal vann- og avløpsanlegg.
'Parkerin~srnuligheter i~nntit kotnmun~l vei y fiont av boligen.
~Fin~ opparbeidede utearealer herunder plantede lauvtrær og prydbuske~r~
~iendomtr~en er delvis inngjerdet mid stakitt.

Terrengforhold
~T~tnta er opparbeidet i svait skrånet terreng som betler mot vist,
Antatte morelnasser i brunnen.

~ie~dom.mens bygninger

Nype bygg By~~eår Rehab.-tombygd år
-r.----- --___

~A ~~:nebolig meå utiei~del 1 ~~iCi Etappevise ~-enQ~e~inger

~8 ;Uthus ut~~j~nt _

L~iknin~~verdi får) ~ h,~nps~r ~K~~epesum 1 Kostpris
~~0?~ ~ :S 18000

FA

Forsikringsselskap P~lisenum~n~r ~~'ype forsikring

~S~~~ank-.~.--.._..,._...,__,,.,_.,__,_,.. .., .~ ai~k+~ +~~'~~1~ -- =I~Cke,_opp~~tt---- _ _,_-~------

B nings~essig beskrivelse~~
Fundamentering, g~°un~rtiur og kje~~e~°gui~~
Fu~ldament~r på a~tat~ stØpt såle.
Grunnmur u,e~g oppØrt i plasst.øpt betong, ui~endig pusset og malt.
KjellergØl~ i betong.

Konstruksjonsmetode over grunnmur ag utvendige f~.s~der
~tasj esk~llere av goivbj eikelag i tre.
Isolerte ytier~egger i bindingsverk av tre med utv~n~i~g kledning av liggenØe trepanel.

It~nervegger~lettvegger i bindingsvert{ i tre,

serer og vinduer
~Vin~iuez• av 2~3 lags isolerglass san~syn~igvz~ fra ~0-$0 tallet_
Kopl~de vinduer ~ VF' 1.et~ fra tyggeår.
'Finerte innerdØrer i ~ .eig og heltr~dØrer fra opprinnelser i -u.e~g og Ifl~et~;,
Hovedi~ngangsdØr fra 2 10 mid isolert glassfelt.

Vinduene er tass eider godt ivaretatt med lite råteskader.
To punkterte viduer i ~ofte~g. som må påregnes utskiftet.

Takkonstruksjon med ~Tt#ertak
Seltak reed ~a.ks~oler i tri.
Taktekking med 3-~a~s papp.
Takrenner i stål og nedlø~srenner i plast.

Piper, ildstedØr og oppvarming
PIPER ~G ILDST~I~ER
Rek~v~rerent oppyser at pipa e~r siØpt.
Ikke tilk~~~tte~ vedovl3.
Feieluke på tolaettrom i u.etg.

OPP~IA~RM~~
Øpva~-ming med elektriske pan~lovnei-.
rekvirent oppyser a~ boligen e~- vaiet ob har relaitiv tite strØ~~Eorbruk.

Søndre g~. i 8 Sidi 2 av ~ Stema Byggebistand ,A,S
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Fast elendorn

.Bad og vaskerom
Kombinert bad Qg vaskerom i t .etg ag u.etg sam inneholder f~lgendc;

1.ETG
- Sluk i golv.
-Hjørnedusj kabinett.
-Liten bac~eromsinnrednizzg med underskap, overskap, servant og speil.

-Uttak .for vaskemaskin,
- Naturlig ventilasjon.

U.E~'Cr
- Kombinert bad og vaskerom beregnet for utleiedelen i underetasj en

Ingholder dusjkabinett og sluk i golv.
Uttak for vaskemaskin o~ opp~a~-min~ med reflektorovn.

Kj~kken
1.ETG
Tra.ciisjan~ll 60-talis kjØkkeninn-~edning need mye underskal og skråe #akhøye overskap.

Avløpskurrun~ og oppvasklunme i rustfritt stål r
- Ventilator over avn.
- Forholdsvis ny b~nkepjate ~ lamina.tutf~relse montert.

I1. ETA
- 60-70 tads kjØ~ck~n med slette male fronter.

'~, - Vend ~ ator aver komfyr
i
',innvendige overflater
'GOLV
- golvflatene består i hovedsak av vinylb~~a~te overflater Ø opprinnelsen.

- Laminatgoly fr~ 2007 i stue, kjØkken og entre` 1.~#g

I ~j eller er dct i hov~dsal~ lagt ~~nylb~Iegg på betonggolv.

- Våtro~nsv~ny~ med oppb~c:~tt på badene i Begge ~tasj er.

VEER
Veggoverflatene består av trepanel og rnaletapet~rnalestrie i stue og entre'. Eli~rs maite plater ~g tapet Ø opprinnelsen. I tilb~gd

~TF u.etg er det trepanel. Baderompanel i bad l ,etg,

ØLING
- Hirr~lingene besi~r i hovedsek av malty plater og delvis #tepanel fi~ apprinnels~n i u.etg.

Øerflaie~• Ø oppririnel5en, ~inylbele~;g o~ maletapet er slitte og delvis oppspukket i s~jØtene.

For Øvrig er Ø~:ri~e overflater godt iva~etait.

Elektrisk anlegg

Sil ringskap med manuelle sikringer i trapperom l .eig tid loftsrom.
Sikringer montert på tablå i gang leilighetsdel i u.etg.
E~.inntak med luftspenn tIt gavl.
.Åpen kabelføring.
Elektriske paneic~vner air eldre data,

VVS-installasjoner
VannrØ~' av kobber.
AvlØpsrØr i plast.
2001 varmt`~arins~ereder i badl~,~asker~m_ u.etg

Natul-lig ventilasjon med veggventiler.

Annet
Trapp i strekkmetall foran hovedinngang I.etg.
S~dvendt veranda med .~takittrekkver~ og håndlist med utgang fra trapperom til toftetg.

Tretrapper sannsynligvis fra opprinnelsen med rett nedlØp mel~~m planene.

Kott bak knevegger i gang 1c~fteiasje.

Søndre gt. t 8 Side 3 av ~ tema Byggebistand A5
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Generelt om andre bygg
På eiendommen er det også oppført ett uisolert fi-ittstående uthus på ca. 25 m2.
lJthuset er oppført i bindingsverk av tre, takstolen i t.~e, tregulv, taktekking ukjent, vegger i bindingsverk av tre med utvendig

trepanel.

Arealer m,in.
A~EAi~EREGNiiYG
Arealrnåluzgene i denne rØporfien måles etter bransjestanØde~ '~Ca~ ransjens retnin~slin3er ved are~~nåiing av boliger". ØtningsluijØe har NS
390:2012 som utgangspunkt, men innehotd~ pre.~iseri~~ger ~fnr Øeaib~g-ep~ og defnis~oner i forbindelse med arealmåling vØ omsetning oglelier
verdisetting av boenheter. Ved motsti-id merlom NS 39 0:2012 vg "Takstbransjens reØgslinjer for arealmåling av bol_i~er" eler annen tolkniizgstvil er
de Øesie~le reglene for Øealrnåling av boliger i Takstbransjens redningslinjer tagt tit gc-unn.
'Tal~stbransjens retningslinjer for are~.izx~ål.uig av bauger" utis av InfornrasjonsselskØet ~ierdi og er også til~Øgeli~ på vvvc~t~.nito .no og
un~+w.~t~;na

De viktige presiseringene er:
Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og ~jel~er for det tidspunkt oppgen fant stØ.

- Bruttoareal {BTAj er vØ taksering definert sorrt arealet svm ØgrØSes av ornsiuttende yttervegg i gulvhØde og felier tid midt i skilleveggen til annen

brukØet oglelier fellesareal.
&~u.ksarea~ {BØ) er bruttoarealet {BTA} minu.5 arealer sorn opptas av yttervegger.

1~å rev erdige AREAL-ER
SØrre åpninger enn Ød~~~ndige åpninger i e~sjeskiil~r for trapp, heiØr, slakter o~ lignende, regnes ikke i etasjØ~ are~~. Heis trapp inngå- i

Øningen, regnes trapp~ns honsontalprojeks~c~n med i eØjens meal. atom skaff ha a~omst og ~Øgbart gu1~r. Ømmenes bruk kan vare i ~trid rned

b~ e~+~r~kr`r~et~e seig om de er måle~erdige.

MAP►KEDSFØØG
~iØ markØ~føring av boliger skal BØ og P ROM oppgis, Øne rapØrten teiser hvilke rom sam inr~.gå~• i k~tegoriØe P ROM og FRØ Fordelingen.

ec basert på rØingsiinjene ag taks~tmar~nens egen skjØt~n. En ~rr~ deng av et rom kan ha Ø~Øing for hvilken k~teg~ri rimmei ~ilhs~r~-.
For ber~Øn~ av b~gningsarea~.~r i far~inde~se mØ to~nte~s u~yttel~ ~eld~r egne rnålereglØ.

.:
B~g,.A:_~nebo~i~ l.e~g + u.e~ - arealer

~ J~ Bnittoareai ABTA) n~

Tt~talt

H~~a~C 92 ~~

i~.~ Ø 75

;L~f~eetg, 35 32

Sum by~ming 21'7 193

8~ A. Enebo #i~__l.~t~ +_u.c~t ~-~~~mfordel~n _ ~ ._ .~~ _ ~__ _~~ ....~
~:t~sJ~ ~hri~maere rom (P RØA

~ i-~v~Øe~~. VF, e', stue, k ØØ sogerom, vaskebad,
~rapØom

~ L~.etg LeilighØ~d~l: VF, gang, stuff k~ø~ckk~, 1-soverom,
~ toalette o~ b ask Fell~s~e1.C1ang, ~oa1Ø orri

trapØom

C.t~f#~~g. Gang, 1-soverc~rn

Sim alle b~~g

Bxuttoa~l (BTA~ m2

Totau

Sum arie bygninger' X1.7 193

Brul~sat~eat {BØ) Ø

P-ItØ S-RU~

S~ ~

53 22

32 ~

171 ~2

Sekundære rom {S-RC~VI}

.~~• .~,~

Bruksareal {13R~) m2

F RC1M S~-Rt~Vi

171 22

~itommentarer fil arealberegningen

~1.r~i.en~ er måkt %a fremlagte tegninger,
~'ilbyg~. ~TF i u.etg og 1.etg bie målt innvendig rr~eci layer da duse ikke fremgikk på tegnirig~ne.
Ft~k:elt~ mål ~r kontrollert på stedet under besiktigelsen.

søndj~~: ~C. ~ ~ 5ide 4 av ~ Stema Byggebistand AS
99~i0 BI~RL.F.VÅG 79 1 Cl ~nl ~4 N~rmnr~ Rifi



~- LÅN~'~'AKSTVE~~DI C~~
fast plendom a

.Kommentarer til plaril.ssningen

Bolig 1 112 etg + u.etg med planiøsnin~ etter 60-tallets byggeskik~a
Bohigen er senere utbygd med VF i l .etg og u.etg.
Utl~i~d~i i u.etg med egen inngang.
Eldre tt~c:tra~~~ mellom planene.

Kommentaryr til ~runnboksbladet m.m.

f~eftelser:
'eiendomsopplysninger erhentet fra v~n~vvw.infotarg.no og er ubekreftede oppiysninge~.
Det er ikke tinglyst heftelser eler ser~itutte~- som har innvirkning på taksvcrdiene.

Teknisk verditiere nin~ g

3eregnede byggekostnader, Hovedbygg A

Verd~reduksj on

3ereg~ede byggekostnader eter fradrag

3eregnede by~ge~osinader, Bygg B

~~Te~-direcluksj o~

~ereg~~ede byggekastnac~er etter Ø~rag

samlet sum beregnede b~gg~kostnØer

~TomtØ~rerdi inkl. o~p~rbeidelse

gum Ørene# teknisk ve~råi

'1~arkedsanal se

kr 2 292 853

-Hovet~bygg 4$ ~'/o ~ 1 lOQ 5~~

= kr 1 192 284

kr 75 000

Bygg B ~#Q °~Q kr 3~ 4~~

o = kr 45 000

= Ø ~ 237 2$41

kr t 5~ 5601

=kr 139 O~Q~

~~t~i~~g~ni~~~t på eiendor~~ner z Berlevåg er i tiilegg til beliggenhet sv~e~t a~rl~engig ~v ~alige~s alder ~g ved~ikeho~d,
3uligen er del~i~ renovert på ~0~8~ ialiet mea endret pianl~sning herunder utleiedel i u.etg som må. regnes som ett ekst~-~ pluss i
lag~ns bc~lig~ked,
~t må påregnes renovering~oppgra.derin~ ~~r bc~li~en for å tilfret~stille dalens krav til boligkam alltet o~ bt~komfØrt.

~tterspørs~ten og or~~setteligheten a~ bt~liger cog leiligheter i Berlevåg har vært jevnt stigende de senere år.
3erlevåg har for,~vrig god inØstruktur med helårsrei, Øamsk~pskai med dagl~g~ a~lap air hu-c-~igrute ~g kor~bax~eflyplass med

laglige flyanløp.

~I~trk~t~sv~~°cii er også vurdert i fyrhold tiI stØrr~lse, vedlikehotd., standard, sammenl~~nba1~ boliger og belig,~en~~t.
~ic~smar~e~Lt, renben og tilgangen på nye tomter aØ bolier er også viktige faktorer ~ boligmarkedet

i~;nc~c~~~~m~n vurderes sym et kurant p~~~t~c~~►jek~.

~erdik~n~lus' o~J
(Jppdragsgiver rnå kontrollere dette dokumentet for eventuelle feid og mangler før det benyttes !
Eiendommen er ikke konfi orer# for skjulte feid og mangler. Ut ~ fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes:

Dagens norrnal~ sal sv~rdi: kr 7~0 0~~

~nbefait lån~ev~r~i: kr ~~0 ~~~

Søn~irc fit. t s Side 5 av 6 tema Byggebistand A~
99~D B.ERl~EV~G ~q 1(} x(11 ~i NPrmr~t~ Roti
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~,

~'as~t e~end~om

~.Tnd~erskrifter

~ Sted og da#o Takstingeniør

~.

Tana den 29.10.15 ~'~

Jonny ~Vosnitza

Dokumentkontroll

Fremlagt:
Tidligere takst

nedlagt.

søndre gr. i $ Side 6 av 6 5tema Byggebistand t~S
998 :BERLES~ÅG ~q ~ (~ ~(~ ~ ~ N~rmnr~ Riti
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Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen,

Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlad av blant annet forskrift om eiendomsmegling

§6-Sog§6-4.

Nedenfor gisen oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis

også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle

bud på eiendommen, herunder om relevante

forbehold.

Bud inngis til megler, snm formidler disse vid~-

re til oppdragsgiver.

3. budets innhold:

tillegg til eiendommens adresse (eventuelt

gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse,

e-postadresse, telefon-nummer osv. bør et

bud inneholde:

Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist,

overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så

som usikker finansiering, salg av nåværende

bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbe-

hold bli akseptert før

forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med

megler før bud avgis.

Megler skal legge til rette fQr en

forsvarlig avvikling av budrunden.

forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiverer

forbruker) skal megleren ikke formidle bud

med kortere akseptfrist enn kl 12.00 første

virkedag etter siste annonserte

VIKTIGE A1/TALERETTSLIGE FORHOLD

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

2. Når et bud er innsendt til megler og han har
formidlet innholdet i budet til selger (slik at sel-
gerhar fått kunnskap om
budet), kan budet ikke kalles tilbake.
Budet er da bindende for budgiver frem til
akseptfristens utløp, med mindre budet før
denne tid avslås av selger

Etterdenne fristen bør budgivere
ikke sette en kortere akseptfrist enn at
megler har mulighet til, så langt deter
nødvendig, å orientere oppdragsgiver,
budgivere og øvrige interessenter om bud
og forbehold. Det bør ikke gis bud som
diskriminerer eller utelukker andre budgi-
vere. Dersom bud inngis med enfrist som
åpenbart er for kort til at megleren kan
avvikle budrunden på en forsvarlig måte
som sikrer oppdragsgiver og interessenter
et tilstrekkelig grunnlag for sine handlings-
valg, vil megler fraråde budgiver å stille
slik frist.

5. Normalt kreves at budgivers første bud

inngis skriftlig til megler, Senere endringer

i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike

endringer bør ikke skje per e-post, sms-

melding eller til telefonsvarer, da risikoen

for at denne type meldinger ikke kommer

frem i tide, er større enn ellers.

~. Megleren vil så langt det er nødvendig og

mulig holde budgiverne orientert om nye og

høyere bud og event~~lle forbehold.

~~ Etterat handel har kommet i stand, eller

dersom ~n budrunde avsluttes uten ~t handel er kom-

m~t i stand, kan en budgiver kreve kopi av

budjournalen i anonymisert form.

9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og

selger uten ugrunnet opphold etterat handel

er kommet t stand. Dersom det er viktig for

budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet

fremmes gjennom fullmektig.

6. Megleren vil uoppfordret gi sin

vurdering au det enkelte bud overfor app- 10.

dragsgiveren, når budet er gitt

innenfor fristene i punkt 4.

eller budgiver får melding om at eiendom-
men er solgt til en annen (man bør derfor
ikke gi bud på flere eiendommer samtidig
dersom man ikke ~nsker å kjøpe flere enn
en eiendom).

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

{ spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere

til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil
i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter.

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

5• Husk at også et eventuelt bud fra selger til
kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et
bindende tilbud som medfører at det foreligger
en avtale om salg av eiendommen dersom budet
i rett tid aksepteres av kjøper.



LØSØRE OG TILBEHØR, 'eldende fra februar 2012gJ

Listen over løsøre og tilbehør som bør følge med boliger og fritidsboliger ved salg, er utarbeidet av Norges
Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor.
Listen er en videreføring av Norges Eiendomsmeglerforbunds Liste over løsøre og tilbehør. Listen har
virkning for avtaler inngått 1. februar 2012 eller senere, og gjelder kun i tilfeller hvor annet ikke fremgår av
markedsføringen eller av avtale mellom partene.

henhold til avhendingsloven § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og
utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning
og utstyr som enten er fastmontert ellerersærskilttilpasset bygningen, jf avhendingsloven § 3-5. Partene
kan imidlertid avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Hvis deter løsøre og tilbehør selger ikke
ønsker skal følge med eiendommen ved salg, må selger derfor sørge for at dette blir formidlet til kjøper før
bindende avtalt inngås, for eksempel ved at opplysninger om dette tas inn i salgsoppgaven. Tilsvarende må
kjøperta forbehold i budet sitt ved ønske om en annen løsning enn den som fremgår av markedsføringen.

Listen over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg når annet ikke fremgår av
markedsføring eller er avtalt:

1. HVITEVARER som er i kjøkken medfølger. Løse småapparater medfølger likevel ikke

2. HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte

3. VARMEKILDER, ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, uansett festemåte. Frittstående
biopeiser og varmeovner på hjul medfølger likevel ikke.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg-eller fastmonterte varmekilder ved visning følgerdette heller
ikke med

4. TV, RAD10 OG MUSIKKANLEGG:
TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner
(dersom tuneren ikke følger med må dette særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert
TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med

5. BADEROMSINNREDNING:
Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og
håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning med overskap

6. SPEILFLISER, uansett festemåte



7. GARDEROBESKAP, selv om disse er løse, samt fastmonterte hyller og knagger

8. KJØKKENINNREDNING medfølger. Dette gjelder også overskap, åpne hyller og eventuell kjøkkenøy

9. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng,
lamellgardiner og liftgardiner

10. AVTREKKSVIFTER av alle slag, og fastmonterte aircondition-anlegg

11. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange

12. LYSKILDER:
Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights', oppheng og skinner med spotlights
samt utelys og hagebelysning. Vegglamper, krokhengte lamper, herunder lysekroner, prismelamper
og lignende følger likevel ikke med

13. BOLIGALARM (der denne er knyttet tilen avtale forutsettes det at avtalen kan overdras til kjøper)

14. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse

15. POSTKASSE

16. PLANTER, BUSKER OG TRÆR som er plantet på tomten eller i fastmonterte kasser og lignende

17. FLAGGSTANG og fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som badestamp,
lekestue, utepeis og lignende

18. OLJE-/PARAFINFAT:
Eventuell beholdning av parafin/fyringsolje avregnes direkte mellom partene per overtakelsesdato

19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis

20. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende der dette er påbudt

21. BRANNSLOKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER der dette er påbudt. Det er
hjemmelshavets og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke
er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom
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Adresse Søndre gt. 18 Energimerke

Postnr 9980
Y

A

Sted Berlevåg
.a~

Andels-
~/leilighetsnr.

Gnr. 11
L

Bnr. 653

d
d~+

L
c~

Seksjonsnr. ~
a~

Festenr.
W

~.
Bygn. nr. ~

a~
.rn

Bolignr. ~
`,~~

,~,r ~d~o. n.~h,:,.. ~

Merkenr. A2015-613548 ., .......................................~----............._.......-----..................... ..
Høy andel Lav ande!

Dato 03.11.2015 Oppvarmingskarakter (ande! el og fossilt)

Eier Agnes Kaspara Larsen

Innmeldt av

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

EnerØimerke~ angir boligens energistandard.

Energimerket består av en energikarakter og en opp-

varmingskarakter, seifiguren. Energimerket

symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-

karakter, og bokstaven viser energikarakter.

~nergik~rakterer~ angir hvor energieffektiv boligen er,

inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er

beregnet utfra 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

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

tJppvarm~ngskarakteren 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.

Om bakgrunnen for beregningene,

se wwvv.~nergimerk~ng.nØ
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Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, •deler aoo 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,

men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen

Tips 2: Luft kort og effektivt

Tips 3: Reduser innetemperaturen

Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Energimerkingen kan kur endres gjennam fysiske ~r~~ringer

på boligen.

Mutige forbedringer for bofilens energistandard

Utfra opplysningene som er oppgitt om boligen, Noen av tiltakene kan i tillegg være svært IØnnsomme.

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.

Tiltaksti~#e (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

- Montere tetningslister - Tetting av luftlekkasjer

- Etterisolering av yttertak /loft - Isolering av gulv mot grunn

Randsoneisolering av etasjeskillere - Etterisolering av yttervegg

Etterisolering av kjellervegg - Isolere loftsluke

- Utskifting av vindu - Termografering og tetthetsprøving

Temperatur- og tidsstyring av panelovner - Installere luft/luft-varmepumpe

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått utfra de

opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør

derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere.

Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav

til godt inneklima ~g forebygging av Tuktskader og

andre byggskader.

0



Boligdata som er grunnlad far energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten

er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier

da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over

oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Bygningskategori:

Bygningstype:

Byggeår:

Bygningsmateriale:

BØ:

Ant. etg. med oppv. BØ:

Detaljert vegger:

Detaljert vindu:

Teknisk installasjon

Oppvarming:

Ventilasjon:

Detaljering varmesystem:

Småhus

Enebolig med utleiedel

1960

Tre

171

3

Nei

Nei

Elektrisitet

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan-

dardverdierfor den aktuelle bygningstypen. For mer

informasjon om beregninger, se

www.energimerking, nolØeregninger

Kun naturlig

Elektriske ovner og/eller varmekabler
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Cern gr~~nnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes

ved å gå inn på v~ww~~~~~~r~~~, og logge

inn via iV1inID/Altfinne Dette forutjetter at du er registrert som

eier av denne boligen i matrikkelen, eller har fått

d~leg~.rt tillatelse ti! å gå inn på energiattesten.

~?m ~ner~r~~merkeo~dr~ir~g~en

Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for

energimerkeordningen. Energimerket beregnes

på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen.

For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske

standardverdier for den aktuelle bygningstypen

dra tidsperioden c~en åle bygd i. ~eregningsmetoc~ene

for energikarakteren baserer seg på NS 3031

~~~v. ~~~~g~r~rk~~~c~s ~~/3~~`

NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet

til energimerkeordningen. Spørsmål om energi-

For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest

under Offisielle energiattester i skjermbildet "Adresse".

Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger.

Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger

~[[~r utlei~_r da dette kin ha betydning for ~ri~fa~t-

~ett~i~en. Eier kai nås ~~m ~eisfi lage en ny ene~gi-

attest.

attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring

av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan

rettes til Enova svarer på tlf. 800 49 003, eller

svarer@enova.no

Plikten of energimerking er deskrevet i energimerke-

forskriften, vedtatt desember 2009, og sist endret i

januar 2072

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen

kan du finne på ~r~rv~rq ~r~~~~~~. ~~

,,.~~r.....,.h.w~:~.w .



Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)
Adresse: Søndre gt. 18

Postnr/Sted: 9980 Berlevåg

Leilighetsnummer:

Bolignr:

Dato: 03.11.2015 14:57:16

Energimerkenummer: A2015-613548

Ansvarlig for energiattesten: Agnes Kaspara Larsen

Energimerking er utført av:

Bygningsmessige tiltak

Tiltak 1: Montere tetningslister

Gnr: 11

Bnr: 653

Seksjonsnr:

Festenr:

Bygnnr:

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i
silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Tiltak 2: Tetting av luftlekkasjer

Det kan være titettheter i tilslutning mellom bygningsdeler, rundt vinduer/dører og ved gjennomføringer som bør tettes. Aktuelle
tettematerialer er f.eks. bunnfyllingslist med fugemasse, fugeskum eller strimler av vindsperre. Utettheter ved tilslutninger mellom
bygningsdeler kan være kompliserte å tette, og må ofte utføres i sammeheng med etterisoleringstiltak.

Tiltak 3: Etterisolering av yttertak /loft

Evt. kaldt loft kan etterisoleres med isolasjonsmatter eller IØSblåst isolasjon. Etterisolering krever dampsperre på varm side av
isolasjonen. Tetting av loftsluke må alltid gjennomføres samtidig for at det ikke skal opptre kondens i taket over loftsluka. For
etterisolering av yttertak avhenger utfØrelse/metode av dagens tilstand.

Tiltak 4: Isolering av gulv mot grunn

Gulv mot grunn etterisoleres. Utførelse avhenger av dagens løsning. Utvendig isolering av ringmur reduserer varmetap langs randen.

Tiltak 5: Randsoneisolering av etasjeskillere

Kald trekk i randsonen av trebjelkelag kan utbedres ved å isolere bjelkelaget i randsonen. Utvendig kan man forsøke å tette vindsperra
nederst på utsiden av veggen.

Tiltak 6: Etterisolering av yttervegg

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og
tetthetsprøving.

Tiltak 7: Etterisolering av kjellervegg

Kjellervegg bør etterisoleres fra utsiden pga. fuktsikkerhet. Ved innvendig etterisolering er det viktig at kjelleren er tørr og at man følger
anbefalte løsninger.

Tiltak 8: Isolere loftsluke

Loftsluken isoleres og tettes ved bruk av tettelister for å redusere varmetap og direkte luftlekkasjer.



Tiltak 9. Utskifting av vindu

Gammelt vindu som isolerer dårlig skiftes ut med nytt vindu. Det anbefales en U-verdi på 1,2 W/m2K eller lavere (medregnet karm og
ramme).

Tiltak 10: Termografering og tetthetsprøving

Bygningens lufttetthet kan måles ved hjelp av metode for tetthetsmåling av hele eller deler av bygget. Termografering kan også benyttes
for å kartlegge varmetap og lekkasjepunkter~ Metodene krever spesialutstyr og spesialkompetanse o~ må utføres av fagfolk=

Tiltak på elektriske anlegg

~"iitak 1'i : ~emperatur~- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres
termostat /spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og
tidsinnstillinger iulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak på varmeanlegg

Tiltak 12: Installere luftluft-varmepumpe

Det kan vurderes å installere en luftluft-varmepumpe (også kalt komfortvarmepumpe). Den henter "gratis" varme fra uteluften som
tilføres inneluften, og reduserer dermed energiutgiftene til oppvarming i boligen. Best utnyttelse fås ved en åpen romløsning. For hver
kilowattime varmepumpen bruker i strøm, gir den gjennomsnittlig over fjrringssesongen 2 - 3 kilowattimer i varmeutbytte.

Brukertiltak

i ips ~ : Følg med på energibruken i i~oiigen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av
boligens energibruk går til oppvarming.

Tips 2: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av
gulv, tak og vegger.

Tips 3: Reduser innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også
varmekilder; jo flere gjester —desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av
døgnet. Monter tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke mØbler
foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom
vinduene.

Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei
vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner.
Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.



Tips 5: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tips 6: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tips 7: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tips 8: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann

enn nØdvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av

microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. KjØI- og frys skal

avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne iskapet/boksen (nye kjølekap har ofte automatisk

avriming). Fjern støv på kjØleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos.

Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker

energibruken med 20 - 40 %samtidig som enkelte vaske- og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tips 9: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det

minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er

merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.



Navn: Sentrum Advokater AS
Saksbehandler: VZA
Saksreferanse: 3827

Utskrift fra Grunnboken

Gårdsnummer 11, Bruksnummer 653 i 2024 BERLEVÅG kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret
Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Hjemmelshavere:
16.10.2009 779932

PENGEHEFTELSER

SERVITUTTER

HJEMMEL TIL GRUNN
Kjøpesum: 6 276
Omsetningstype: Fritt salg
LARSEN AGNES KASPARA
FØDT: 09.11.1917

Ingen heftelser registrert.

Utskriftsdato 09.10.2015
Registrert til og med 07.10.2015

FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE
AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE
MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET /
AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER
HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.

Servitutter i grunn:
04.02.2002 223 JORDSKIFTE

GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

C~RIINNIIOT~

25.10.1961 1257 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: 2024 / 11 / 3 / /
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Advokat/Megler:

Advokat
p.b. 254
9811. Vadsø
Telefon/ Telefax

78 94 14 00/ 78 95 1 1 Ol

På eiendommen
Seksjonsrir. Gnr. Bnr. I kommune:

Adresse

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:
K' ø es u m

Kr.

+ vanlige omkostninger Dok. avgift
2, 5 %

Tingl.gebyr (p.obl., skjøte
a kr.

Gebyr til forretningsfører

Finansieringsplan

Egenkapital ❑ Disp. kontantbeløp

❑ Annet Kr:

Låneinstans/referanse Kr:

Til sammen Kr.
Det tas finansieringsforbehold
Det tas ikke finansieren sforbehold

Andre betingelser

Budet er bindende hvis det aksepteres av selger innen: Dato

Bud iver
Sted/dato Underskrift

(Gjentas med maskin/blokkbokstaver)

Adresse, tlf

Selgers aksept Sted, dato Underskrift
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