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Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.
Adresse Mellomvegen 77 C Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Bolignr.

119 918  3  Postnr./sted 9007 TROMSØ

Område/bydel Tromsø sør

Kommune Tromsø

Rekvirent Total Prosjekt AS

Hjemmelshaver(e) Total Prosjekt AS

Befaringsdato 08.06.2018

Tilstede/opplysninger
gitt av

Kun takstmann

Premisser - generelle opplysninger
Denne takstrapporten er en verdi- og lånetakst som benyttes for å fastsette eiendommens normale omsetningsverdi. Denne taksttypen forutsetter at det foretas
en overflatisk visuell bygningsteknisk inspeksjon uten tilstandsvurdering. Verdi og lånetakst må ikke forveksles med Boligsalgsrapport eller Tilstandsrapport som,
har en mer omfattende bygningsteknisk gjennomgang. I de tilfellene foretas det fuktsøk og fuktmålinger, og bygningsdelene tilstandsvurderes med
tilstandsgrader, og konsekvensene av tilstanden synliggjøres.
Oppdraget er utført av en uavhengig og sertifisert NITO- takstingeniør, som følger det regelverk og de etiske regler NITO Takst har fastsatt for medlemmene.
Befaringen er utført med de begrensninger som følger av at boligen var møblert og bebodd. Det er ikke flyttet på møbler eller gjenstander.
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er ikke fremlagt og/eller kontrollert av takstmann. Dette er et viktig offentligrettslig dokument som må kontrolleres
av kjøper før avhending av boligen finner sted.
Egenerklæring er ikke framlagt eller kontrollert av takstmann. Egenerklæring er et viktig dokument som må kontrolleres grundig før avhending/kjøp finner sted.
Svar angående forsikringsselskap som tilbyr eierskifteforsikring:
Boligen er befart ut fra ovenstående begrensinger og forbehold. Det spesifiseres at det er NITOs kvalitetssystem med «Instruks for utfylling av takstskjema – fast
eiendom» av 20.09.06, som danner grunnlaget for befaringen. Ut fra denne instruksen framgår det at den bygningsmessige beskrivelsen er generell. Befaringen
er visuell og uten nærmere kontroll eller nærmere tilstandsvurdering. Dette betyr at taksten i mange tilfeller ikke vil fange opp skader eller andre negative avvik.
Vi utfører ikke befaringen ut fra hvordan forsikringsselskapet eventuelt oppfatter reglene, og det vil derfor være forsikringsselskapet sin hele og fulle risiko om
selskapet tilbyr eierskifteforsikring på taktobjektet basert på opplysningene i en vanlig verditakst. Om det er forhold som selskapet mener burde vært
oppdaget/og beskrevet, så må selskapet selv besiktige boligen før dere tilbyr forsikring, eventuelt kreve en boligsalgsrapport eller tilstandsrapport som grunnlag
for forsikringen (som er en mer utfyllende rapport).

Sammendrag
Vertikaldelt bolig oppført i 2017.
Boligen med god standard. Framstår på de fleste måter med et positivt inntrykk.

Områdebeskrivelse - beliggenhet - miljø
Boligområde langs Mellomvegen på Tromsøs østside. Boligen ligger i et område med kombinert bolig og offentlige/privat tjenesteyting. Området ligger ca. 1 km
sør for bysentrum og med ca 15 min gange til sentrum. God utsikt over innseilingen til byen og over mot fastlandet.

Reguleringsmessige forhold
Eiendommen omfattes av to gjeldende planer:
Reguleringsplan av 27.10.1976. Plan id: 0509. Formål: Boliger.
Kommuneplanens arealdel 2017-2026. Plan id: 142. Formål: Boligbebyggelse.

Eiendommens tomt
Tomteareal 876,3 m2 Type tomt Eiet  

Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.)

Ideell andel av sterkt skrånende tomt fallende mot øst. Flatt/planert område ved byggets søndre fasade. Tilknyttet offentlig vann og avløp. Gruset adkomst fra
offentlig veg. Bilplass på gruset uteområde sør på tomten og to bilplasser nede ved adkomst.

Terrengforhold

Fall i terreng i forhold til grunnmur er ikke vurdert.
Ideelt/anbefalt motfall bør være 1:50 i 3 meters bredde fra grunnmur.
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Eiendommens bygninger
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Vertikaldelt bolig 2017

Likningsverdi (år)  

Kjøpsår

Forsikringsselskap Type forsikring Polisenummer

Bygningsmessig beskrivelse
Fundamentering, grunnmur og kjellergulv

Betongfundameter/støpt plate på mark. Grunnmur/bakmur i lettbetongblokker, innvendig påforet og isolert.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader

Vegger av bindingsverk, isolert med min.ull. Utvendig trepanelkledning. Trebjelkelag som etasjeskillere, isolert med min.ull.

Dører og vinduer

Vinduer av 3-lags energiglass. Innvendige hvite glatte dører. Fabrikkmalt grå ytterdør. Innvendig trapp med hvite vanger og med eiketrinn. Skyvedør med
glassfelt til terrasse. 

Takkonstruksjon med yttertak

Flatt tak med gesims, taksperrer isolert med min ull. Tekket med membran.

Piper, ildsteder og oppvarming

Elektrisitet til oppvarming.
Gulvvarme på loftstue, kjøkken, stue, allrom, entre og bad.
Luft/luft varmepumpe.

Bad og vaskerom

Dusj/wc/vaskerom: 1 dusjhjørne m/glassvegger, 1 wc med veggcisterne, 2 servanter med innredning og speilskap. Badet er komplett flislagt. Avtrekk over
himling. Skyvedører med speil foran nisje med opplegg til vaskemaskin og 300 ltr varmtvannsbereder.
Fuktsøk er utført, ingen tegn til utilsiktet fukt. Det er benyttet protimeter fuktindikator for søk etter fukt som er påført under normal bruk av badet.

Kjøkken

Innredning med hvite glatte fronter. Ventilator. Kjøkkenøy. Integrert stekeovn, koketopp, oppvaskmaskin, kjøl og frys.

Innvendige overflater

Gulv: Parkett, fliser.
Vegg: Malte flater.
Himling: Malt flater.

Elektrisk anlegg

Sikringsskap med automatsikringer. Skjult elektrisk anlegg.
Grunnbelysning med lysskinner.

VVS-installasjoner

Avløpsrør av plast. Vannskap med rør i rør.

Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten utføres etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014, 2. utg", som har NS 3940:2012 som
utgangspunkt. Ved motstrid eller tolkningstvil mellom NS 3940:2012 og "Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014" legges takstbransjens
retningslinjer til grunn.

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med
byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
"Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" fås ved henvendelse til takst@nito.no.
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Vertikaldelt bolig Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

3 28 25 18 7 Stue m/trapp. Bod.

 

2 75 68 68 0 Stue, kjøkken m/trapp, allrom,
soverom. 

1 75 65 63 2 Entre/gang m/trapp, 4 soverom,
dusj/wc/vaskerom.

Bod.

 

Sum 178 158 149 9  

                                                                       
Sum alle bygninger 178 158 149 9  

Kommentarer til arealberegningen

Arealene er målt på stedet med laser. Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014, 2. utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015. Er lagt til grunn.

Kommentarer til planløsningen

Sydøstvendt takterrasse på 27 m². Utgang fra loftstue.

Kommentarer til Grunnboksbladet m.m.
Borett

Nei.

Sameie

Ja.

Forkjøpsrett

Nei.

Eiendomsbrøk

158/543.

Heftelser

Kontrolleres ikke av takstmann.

Servitutter

Servitutter
Oversikt over servitutter registrert på eiendommen. En servitutt er en rett til begrenset bruk av en annens eiendom, eller til å hindre en bestemt bruk. I
grunnboken presenteres servitutter og pengeheftelser samlet under overskrift «Heftelser».
Eventuelle heftelser som kan ha betydning for denne matrikkelenheten, som er tinglyst på avgivereiendommen før en arealoverføring, er ikke overført. Det
samme gjelder servitutter som ikke er overført ved tidligere fradelinger. Informasjon om disse finner du på grunnboksutskriftene til de respektive
avgivereiendommene.
 
2001/2963-1/97
27/02-2001
Jordskifte
Grensegangssak
Overført fra: Knr:1902 Gnr:119 Bnr:918
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2013/1097033-4/200
17/12-2013
Bestemmelse om bebyggelse
Kan ikke slettes uten samtykke
fra Tromsø kommune org.nr. 940101808
Overført fra: Knr:1902 Gnr:119 Bnr:918
Gjelder denne registerenheten med flere

Økonomi
Utleieforhold / Brutto årsleieinntekt. (Egenleie ikke vurdert)

Nei.
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Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Teknisk verdiberegning
Bygg A: Vertikaldelt bolig Beregnede byggekostnader   5 340 000

 Verdireduksjon 2% - 106 800

Beregnede byggekostnader etter fradrag  = 5 233 200

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag  = 5 233 200

Tomteverdi inkl. opparbeidelse  + 2 322 195

Sum beregnet teknisk verdi  = 7 555 000

Markedsanalyse
Vertikaldelt bolig i attraktivt område. Sentral beliggenhet.
Nedenstående takstverdi gir uttrykk for hva som kan forventes oppnådd for eiendommen på dagens marked, størrelse, standard og beliggenhet tatt i
betraktning.

Verdikonklusjon

Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes!
Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes:

Markedsverdi

Kr. 7 550 000,-
Sted og dato
Tromsø, 21.06.2018

 
 Svein J. Guttormsen

Dokumentkontroll
Fremlagt

Innhentet EDR print av servitutter, eiendom og hjemmel.

Vedlagt

Ingen.
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