Prisantydning
kr 7 880 000

Byggeår
1957

P-rom/BRA
180/481 kvm

Oppdragsnr
804190125

Hus og hage

Håkstad i Salangsdalen
Bonesveien 934

DNB Eiendom
Å kjøpe bolig er en av de større avgjørelsene i livet.
Det forandrer ikke bare adressen din, men potensielt
også livsstilen. Derfor er vi opptatt av at boligkjøp
skal være en trygg, ryddig og enkel prosess — uten
bekymringer. Vi i DNB Eiendom er stolte over å være
Norges ledende eiendomsmegler, og vi gleder oss til
å hjelpe deg gjennom alle steg i prosessen.

Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning
og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.

Odd Sverre Holte

Lars Nyborg

Harstad

Harstad

Epost — Odd.Sverre.Holte@dnbeiendom.no

Epost — Lars.Nyborg@dnbeiendom.no

Mobil — 991 55 817

Mobil — 928 06 441

Kontortelefon — 948 61 000

Kontortelefon — 948 61 000

Dette prospektet er trykket på miljøvennlig papir.
Bra for deg. Bra for miljøet
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Få prospekt på mobil
Send Bolig 804190125 til 09999

Fakta
Bonesveien 934

Stor landbruskeiendom med moderne fjøs, enebolig, flere garasjer samt
redskapshus.
Dette er en stor landbruskeiendom med lang tradisjon over generasjoner.
Tiden er kommet for at eiendommen skal få nye eiere for videre drift med
nye krefter. "Haakstad" gård ligger i Bone oppe i Salangsdalen. Her er det
opparbeidet jord for forproduksjon samt at det er leid tilleggsjord.
Drifsbygningen var rehabilitert og påbygget i 2011 og drives i dag på
moderne måte med løsdriftløsning og robotmelking hvor dyra ordner seg
selv. Gården har i hovesak melk- og kjøttproduksjon idag, men det er mulig
å utvikle gårdsdriften med feks vedproduksjon ved siden da eiendommen
også har mye skog.
Eiendommen trenger eiere med ønske om å starte egen gårdsdrift.
Eiendommen er i dag i full drift slik at oppstarten er enkl allerede fra
starten. Løsøre, kjøretøy, kveg, produksjonsutstyr kommer i tille

Prisantydning
kr 7 880 000
Omkostninger*
kr 198 222
Totalpris**
kr 8 078 222
Kommunale avgifter
kr 4 934
Formuesverdi
kr 680 625

P-rom/BRA/BTA
180/481/279 kvm
Antall rom
8
Antall soverom***
6
Eierform
Eiet
Boligtype
Landbruk
Byggeår
1957
Etasje
3
Tomt
1 358 557 kvm eiet

*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.
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Velkommen inn
Luftig entre

• God plass
• Lyst og pent
• Trapp opp og ned

Boligen har fått flere påbygg over år. Dette har
ført til at også entreén har fått mye plass. Fra
gang er det trapp opp til etasjen over. Veggene
er lyse og pene og ikke minst er det god plass å
henge fra seg.

Stue

10

Stue for alle anledninger

• God plass
• Mange vinduer
• Lyse flater

Stuen ligger i første etasje og har rikelig med
plass til både spisestue, sofa og tv-krok. Gulvet
står i fin kontrast mot de lyse flatene. Mange
vidnuer gir godt med dagslys inn i stuen.

Snitt fra hovedstuen med sofakrok.
14

Del av stue med vindu mot oversdien.

15

Spisestuen med kjøkken i bakgrunnen.

Kjøkken

16

Stort kjøkken med plass til mye

• Dør ut til terrasse
• Romslig
• Rikelig med sakap

Kjøkkenet er velutstyrt med mye skap- og
benkeplass. I tillegg finner kjøkkenbordet en
naturlig plass ved vinduet. Her nytes
kaffekoppen sammen med utsikten innover
dalen.

18

Kjøkkenet er godt utstyrt med skap- og benkeplass.

Ifølge serlger kan alle hvitevarer følge med i salget.
19

Kjøkken med god plass.

Soverom

20

Mange soverom

• God plass
• Kontorplass
• Skap

Denne boligen har plass til mange. med seks
soverom har alle en god plass. Et av
soverommen ligger i hovedplan og de øvrige i
andre etasje. idag er et av rommene kontor.

21

Soverom med skråtak.

22

Det er hele seks soverom i boligen.

Soverom i andre etasje har skråtak.
23

SDet er også et soverom i første etasje.

24

Soverom i andre etasje med god plass til stor seng.

25

Soverom i andre etasje har skråtak.

Baderom

26

Badet - det viktige rommet

• Stort bad
• Steamdusj og boblekar
• Varme i gulv.

Badet har kvaliteteter som er lett ås ette pris på.
Med varme i gulvet er komforten god og gir en
god start på dagen. I tillegg er det mulig å ta et
deilig bad like enkelt som en rask dusj. Et godt
bad er viktig for trivselen!

27

Badet ligger i hovedetasjen og er meget romslig.

28

Stor baderominnredning emd flere skap og stort speil.

Komforten finner vi i varme gulv og boblebadekar. Forøvrig utstyrt med stor baderominnredning.
29

Steamdusj passer for den som ikke tar seg tid til badekar.

Bones i Salangsdalen
30

Mer enn bare en plass å bo!

• Stor eiendom
• Mye bygningsmasse
• Romslig bolig

Dette salget handler om et valg som selger har
gjort i å avslutte sitt virke i landbruket. På
samme måte handler det for kjøper å gjøre et
valg om å begynne et nytt kapittel som med
livsstilen som følger. Eiendommen trenger derfor
kjøperen som ønsker å følge drømmen sin!

32

Fasade

Fasade
33

Fasade

Flere bilder

34

Også komfort for dyrene

• Løsbingeprinsipp
• Melkeautomat
• romslig

Driftsbygningen fikk påbygg og modernisering i
2011. Her er malkerobot som gir både komfort til
dyrene og ikke minst en unik kontroll på
produksjonen. Fjøset er stort og har "løsbinge"
hvor dyrene beveger seg fritt.

35

Annet

Moderne fjøs tilrettelagt for gode vilkår til dyra.
38

Annet

39

Melkerommet med stor tank.

40

Plantegninger

41

2dplan og 1
Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning
og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.

42

2dplan og 1
Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning
og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.
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2dplan og 1
Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning
og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.

Transport

Varer og tjenester

Bardufoss lufthavn

60.1 km

Skogstad E6

Coop Prix Tennevoll

25.8 km

9.3 km

Demografi
35% er gift
38% er barnefamilier
30% har høyskoleutdanning

Sport og trening

30% har inntekt over 500.000

Salangsdalen grus
Fredly skole grus

7 km
22.7 km

63% eier sin egen bolig
7% eier hytte
75% har bolig på over 120 kvm
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Befolkning

Barn

Ungdom

Boligmasse

Unge voksne

Voksne

Eldre

Område

Personer

Husholdninger

Kommune: Bardu

3 979

1 675

Grunnkrets: Håkstad

76

24

Skoler, barnehager

Enebolig 100%

Setermoen skole

1-7 KL

Klasser
/avd
13 KL

Øvre Bardu skole

1-7 KL

4 KL

8-10 KL

7 KL

Bardu ungdomsskole

Nivå

Sjøvegan videregående skole

-

Bardufoss Høgtun vgs. Sundlia

-

-

Kapasitet
(barn)
235

Avstand

55

35.6 km

32.3 km

129

32.3 km

330

41.4 km

-

53.4 km

Fossbakken barnehage

0-5 ÅR

1 AVD

18

13.9 km

Kanutten barnehage

0-5 ÅR

2 AVD

24

25.4 km

Seterveien barnehage

0-5 ÅR

3 AVD

37

29.8 km

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjøre-/gåavstand.
Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller DnB Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: SSB, Statens Kartverk, Geodata m.fl. Copyright ©
Eiendomsprofil AS 2019
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Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunene tilbyr mer oppdaterte
kart for dette formålet. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018
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Informasjon

Området
Adresse
Bonesveien 934
Postnummer
9360
Poststed
BARDU
Område
Bardu

Kjeller: 70 kvm
1. etasje: 110 kvm
2. etasje: 70 kvm
Primærrom:
1. etasje: Vindfang, hall, stue, kjøkken, soverom, bad og
vaskerom.
Areal stipulert av megler: 110 kvm
2. etasje: Trappeoppgang, fordelingsgang, fire soverom
og ett kontor.
Stipulert av megler.: 70 kvm
Sekundærrom:
Kjeller: Sekundærrom: 70 kvm
Redskapshus
Bruksareal:
1. etasje: 140 kvm

Kommune
BARDU
Kommunenummer
1922

Verksted
Bruksareal:
1. etasje: 91 kvm

Adkomst
Ca 100 meter privat gruset vei opp til eiendommen fra
offentlig asfaltert bygdevei.

Byggeår
1957

Offentlig kommunikasjon
Buss.
Beliggenhet
Eiendommen ligger på Bones øverst i Salangsdalen. Den
tilhører Bardu kommune i Troms. Ca 9 km fra E6 langs
asfaltert fylkesvei opp gjennom dalen. Setermoen er
kommunesenteret med alle kommunale tilbud, ca. 3 mil
fra gården. Her ligger også et rikt utvalg butikker og
andre tjenesteytende næringer. Narvik er nærmeste by,
vel 1/2 times kjøring. Eiendommen ligger ikke langt fra
Rohkunborri nasjonalpark. Fra huset på eiendommen er
det en fantastisk flott utsikt utover dalføret og mot
fjellformasjonene på andre sia av dalføret, opp mot vel
1100 meter over havet. Selve gården ligger på ca 220
meter over havet ifølge eier. Elva "Salangselva" renner
igjennom dalføret.
Skolekrets
Det er ca. 30 km til Setermoen barneskole. Det er ca. 57
km til Bardufoss videregående skole.

Byggemåte
Bygning: Bygningen er godt vedlikeholdt, og er i god
stand, tross alder. Mye vedlikehold ble utført i
2007-2008. Blant annet ble utvendig tak skiftet. I 2003
ble flere vinduer og utvendig bordkledning på hele huset
skiftet. Bad og vaskerom renovert i 1995. Noen vinduer er
fra rundt 1990.
Drenering: Ukjent tilstand på drenering. Ved mye vinter
regn og snøsmelting, kan det komme vann inn i kjeller.
Drenering på oversiden av huset burde vært skiftet i
følge eier.
Direkte fundamentering: Fundamentert på fast fjell i
øvre del, og løsmasser i nedre del av tomta. Kjeller bare
under hovedbygget fra 1957. Grovstøpt golv.
Kjellervegger oppført i plasstøpt betong. Innredet
toalett, resten boder, blant annet god lagringsplass for
poteter og grønnsaker. Innlagt strøm. Trapp fra første
etasje, men også inngangsdør fra bakkenivå.

Barnehage/Skole/Fritid
Det er ca 36 km til Øvre Bardu skole og barnehage.

Yttervegger: Oppført i bindingsverk av
trekonstruksjoner. 10 cm isolasjon, lektet ut før ny
bordkledning ble satt opp.

Matrikkel
Gnr. 60 og 60, bnr. 1 og 11

Takkonstrukasjoner: Saltak tekket med stålplater i
pannemønster. Takhatt i stål. Takrenner.

Bebyggelsen
Boligtype
Landbruk
Areal
P-rom:
BRA:
BTA:

180 kvm
481 kvm
279 kvm

Bonesveien 934 - Enebolig
Bruksareal:

Vinduer: Vinduer i to-lags isolerglass. De fleste i god
stand, ett vindu i stua og noen i andre etasje er slitt.
Inngangsdør fra 1990-tallet. Også inngang direkte inn på
vaskerommet.
Overflater på innvendige gulv: Etasjeskiller i
trekonstruksjoner med gulvbelegg i vinyl eller laminat.
Flislagt gulv med varme på vaskerom og bad. Filtbelegg
på ett soverom.
Overflater innvendige vegger: I stua MDF plater eller
malte "Koreaplater". Brystingspanel i gangen.
Våtromstapet på bad og vaskerom. I gangen andre
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etasje er det malt trepanel. Forøvrig malte eller
tapetserte sponplater.
Overflater på innvendig himling: Malte plater i himling. 2
soverom har smart-panel.
Trapper og ramper: Innvendig trapp i treverk. Utvendig
tram foran inngangsdøra.

bindingsverk i trekonstruksjoner.
Verksted: Oppført til høyre for redskapshuset. Fullisolert
bindingsverk av tre. Port mot tunet. Støpt gulv.
Innvendige vegger og himling er panelt.
Redskapshus: Uisolert bygning oppført i
trekonstruksjoner. Saltak tekket med stålplater. To
vegger er kledd med plater av aluminium.

Altan: Altan mot sør og sørvest.
Piper, plassbygde ildsteder: Pipe med luftekanal murt av
teglstein. Vedovn i stua. Brannmur, fliser under ovnen.
Annet fast inventar: Stor kjøkkeninnredning i god stand
fra 1983. Pusset opp i 2014. Furudører med skrog i
laminat. Garderobeskap i gang.
Ledningsnett for sanitærinstallasjoner: Innvendige og
utvendige VA ledninger av kobber (kuterlex) og plast.
Utstyr for sanitærinstallasjoner; Stort bad med badekar,
dusjkabinett, baderomsinnredning med nedfelt servant
og toalett. På vaskerom oppmontert vaskemaskin og
tørketrommel.
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Garasje: Uisolert bygg oppført i enkel konstruksjon av
trematerialer. Utvendig bordkledning i tre, saltak med
stålplater. Port mot tunet.
Innhold
Eneboligen har:
- To etasjer samt kjeller
- Fem soverom
- Kontor
- Stor stue
- Nyere bad
- Utsikt
- Rolige omgivelser
- Rikelig med parkering

Varme generelt: Varmepumpe montert i stua. Suppleres
med vedfyring og strøm. Varme i gulv på bad og
vaskerom.

Driftsbygning består av:
Løsdriftavdeling på 693 kvm, ungdyravdeling og
forsentral på 360 kvm
Gjødsellager.

Brannslukking generelt: Tilknyttet gårdens
brannvarslingsanlegg.

Verksted:
Bygning på et plan og med god takhøyde. 91 kvm.

Elkraft generelt: Inntak via jordkabel. Oppgradert
sikringsskap med automatsikringer. Åpent anlegg i
huset. Det ble ikke foretatt nærmere undersøkelser av
det elektriske anlegget.

Redskapshus:
Uisolert areal på 140 kvm.

Bebyggelsen
På eiendommen er det oppført våningshus og
driftsbygning. Redskapshuset på gården står på gnr 60,
bnr 11. Denne er tinglyst på dagens eier sin far, Ole
Marius Haakstad. Svein Erling Haakstad opplyser at
denne skal følge med i et fremtidig salg av gnr. 60, bnr. 1.
Moderniseringer og påkostninger
- Bad og vaskerom renovert i 1995
- Noen vinduer er fra rundt 1990
- Ny bordkledning i 2004
- Nytt taktekke, renner og beslag i 2004
- Stor kjøkkeninnredning i god stand opprinnelig fra
1983. Pusset opp i 2014
- Tilbygg (i 2011) Ny løsdriftsavdeling for melkekyr
Parkering
Rikelig med oppstillingsplass på egen gårdsplass. I tillegg
er det flere garasjer på eiendommen.

Garasje:
Garasje med dobbel port.

Oppvarming
Oppvarming
Varmepumpe i stue i våningsbygg. Suppleres med
vedfyring og strøm. Varme i gulv på bad og vaskerom.

Økonomi
Prisantydning
kr 7 880 000
Omkostninger
Dok.avg. til staten, 2.5%: kr 197 000,Tinglysning av hjemmelsdok.: kr 525,Tinglysning av pantedok.: kr 525,Attestgebyr: kr 172,Omkostninger: kr 198 222,-

Standard
Enebolig: Ifølge vedlagte takst fremkommer det at
bygningen er godt vedlikeholdt, og er i god stand, tross
alder. Mye vedlikehold ble utført i 2007-2008.
Driftsbygning: Moderne løsdriftsfjøs for
melkeproduksjon. Hele bygningen er oppført i isolert

Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer.
Totalt inkl. omk.
kr 8 078 222
Kommunale avgifter

kr 4 934
Formuesverdi primær
kr 680 625
Formuesverdi primær år
2017
Info formuesverdi
Ligningsverdien gjelder kun gnr 60, bnr 1 i Bardu
kommune. Megler har ikke fått ligningsverdi for gnr 60,
bnr 11
Forsikringsselskap
Gjensidige.

Utleie

det lagt ny kledning, taktekke og renner og beslag i
2004. Megler oppfordrer interessenter til å sette seg
nøye inn i egenerklæring før bud.

Megler
Kontaktperson
Odd Sverre Holte
Daglig leder
Odd.Sverre.Holte@dnbeiendom.no
Tlf: 991 55 817
Lars Nyborg
Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Lars.Nyborg@dnbeiendom.no
Tlf: 928 06 441

Adgang til utleie
Eiendommen har idag ingen egen uteleidel. Det er ikke
kjent at det foreligger regler som er til hinder for at
eiendommen leies ut i sin helhet.

Ansvarlig megler
Odd Sverre Holte
Daglig leder
Odd.Sverre.Holte@dnbeiendom.no
Tlf: 991 55 817

Takst og tilstand

Fagansvarlig
DNB Eiendom

Takstmann
Wiggo Paulsen
Type takst
Tilstandsrapport

Avdeling
Harstad Sjøgata 5
9405 Harstad
Tlf: 948 61 000
Org.nr.: 910 968 955

Verditakst
kr 7 880 000

Oppdragsnummer

Finansiering

Oppdragsnummer
804190125

Tilbud på lånefinansiering
Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank
ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige
priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av
eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt
mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som
kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din
låneforespørsel.
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank
ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun
personer som har samtykket til å bli formidlet til banken.
Provisjonen er en internavregning mellom enheter i
konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den
enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert
kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen
godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB
lånekonsulenter.

Eier
Navn
Svein Erling Haakstad
Sammendrag selgers egenerklæring
Selger har fylt ut og sigernert egenerklæring til dette
salget. Her fremkommer det at badet ble renovert i
2006. Om vinteren kan det bli fuktig i kjeller. I tillegg er

Salgsoppgavedato
04.11.2019

Overtakelse
Overtakelse
Overtakelse etter nærmere avtale.

Visning
Visning
Som annonsert eller ta kontakt med megler Odd Sverre
Holte på mob 991 55 817 for avtale om visning.

Eiendommen
Eierform
Eiet
Konsesjon
Ja
Kommentar konsesjon
Partene er kjent med at nærværende
eiendomsoverdragelse er betinget av at konsesjon gis.
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Kjøper forplikter seg til snarest å fylle ut og sende inn
konsesjonssøknad.
Konsesjonsgebyret betales av kjøper. Skulle konsesjon
ikke bli gitt, kan hver av partene velge å annullere
kontrakten.
Annulleres handelen av denne grunn skal eventuelle
innbetalte beløp tilbakebetales med tillegg av opptjente
renter på meglerens klientkonto. Rettigheter og plikter i
henhold til kjøpekontrakten kan forøvrig ikke gjøres
gjeldende av partene.
Dersom konsesjon gis, skjer overtagelse av eiendommen
den/30 dager etter at kjøper har mottatt melding om at
konsesjon er gitt.
Kjøper er innforstått med at kjøpet er konsesjonspliktig
og at risiko for utfallet av slik søknad er hans fullt og helt.
Dersom kjøper ikke oppnår konsesjon eller at
myndighetene gjør forkjøpsrett gjeldende til fordel for
bestående bruk i området, er dette selger
uvedkommende i ethvert henseende og fritar ikke kjøper
fra plikten til å foreta fullt oppgjør etter de vilkår som
framgår av denne kontrakt.

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/
rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny hjemmelshaver:
27.06.1939 - Dokumentnr: 871 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:1922 Gnr:60 Bnr:7
Bestemmelse om beiterett
Med flere bestemmelser

15.02.1947 - Dokumentnr: 128 - Elektriske kraftlinjer
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

21.09.1948 - Dokumentnr: 1121 - Skjønn
Bestemmelse om gjerde
Gjelder denne registerenheten med flere

12.07.1969 - Dokumentnr: 2317 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om felles vannverk/ledning
Gjelder denne registerenheten med flere

Odelsrett
Nei
Bo- og driveplikt
Ja

14.12.1978 - Dokumentnr: 7207 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/
elv
Med flere bestemmelser

Tomtetype
Eiet
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Tomtestørrelse
1 358 557 kvm
Tomtebeskrivelse
Eiendomsareal ifølge vedlagte takst.
Eiendommens arealer består av fulldyrket jord,
innmarksbeide, skog, myr, åpen jordekt fastmark og
grunnlend fastmark med mer. Rundt selve boligen er det
opparbeidet plen. Gruset adkomstveie med innslag av
asfalt som er preget av slitasje.
Reguleringsmessige forhold
Ifølge Bardu kommune er eiendommen ikke regulert.
Ifølge kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i
område for LNFR formål. Kommuneplanen er
omfattende og ikke vedlagt salgsoppgaven. Denne kan
fremlegges på oppfordring samt at den vil bli kopiert om
og lagt frem uoppfodret på visning. Hele planen er også
tilgjengelig på kommunens kartløsning på nett: https://
kommunekart.com.
Fra kommunen fremkommer det også at bebyggelsen på
eiendommen ligger innenfor aktsomhetsområdet for
skred. Hensynsone H310 i arealplan samt at området er
definert som hensynsone landbruk H510_4, se https://
kommunekart.com.
Ferdigattest/brukstillatelse
Ifølge Bardu kommune er det ferdigattest på deler av
tiltakene.
Tinglyste bestemmelser og rettigheter

09.11.1989 - Dokumentnr: 7340 - Borett
RETTIGHETSHAVER: HAAKSTAD OLE OG JOHANNA
ANFØRT PRIORITET: ETTER ALLE FREMTIDIGE
LÅNEOPPTAK
(Denne slettes ved tinglystning til nye eiere)

27.10.1993 - Dokumentnr: 6640 - Jordskifte
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere
---------Diverse påtegning
Retting

16.11.2001 - Dokumentnr: 5861 - Jordskifte
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

10.05.2019 - Dokumentnr: 535292 - Jordskifte
Sak: 17-023290REN-JAHR Salangvassdraget gnr. 20mfl
Gjelder denne registerenheten med flere.
Bestemmelsene legges frem på oppfordring samt
uoppfordret på visning.
Vei, vann og avløp
Ifølge Bardu kommune har eiendommen privat vei, vann
og avløp.

Diverse

Diverse
Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 2D plantegninger
ev eneboligen ikke stemmer hva gjelder faktisk
innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, samt at
avvik og feil kan forekomme.
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet
særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/
feiervesen på eiendommen.
Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte takst og megler
har ikke kontrollmålt boligen.
Salget omfatter kun fast eiendom. Løsøre, kjøretøy og
utstyr til traktor, buskap og driftsmidler må avtales
utenom.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring hos AmTrust
International Underwriters. Eventuelle reklamasjoner
etter avhendingsloven rettes direkte til Norwegian
Claims Ling AS, Postboks 324, 1326 Lysaker, telefon
67835130 og/eller mail: post@ncl-as.no. Det gjøres av
megler oppmerksom på at boligselgerforsikringen kun
omfatter bolig og ikke driftsbygninger, verksted og
garasje.
Boligkjøperforsikring
Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring.
Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som
dekker utgifter forbundtet med juridisk bistand,
fagkyndig uttalelse og saksomkostninger. Forsikring er
valgfri. Pris 9600kr.
Hvitevarer
Det vises til vedlegget «Liste over løsøre og tilbehør»,
vedrørende hva som medfølger ved salget.

Vilkår og bestemmelser
Salgs- og betalingsvilkår
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og
meglers egne undersøkelser. Interessenter oppfordres til
en grundig besiktigelse av eiendommen gjerne sammen
med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var
ved kjøpers besiktigelse. Det innebærer at
avhendingslovens regler om når boligen har en mangel,
fravikes til ugunst for kjøper. Dette betyr bl.a. at det kun
foreligger en mangel når:
Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne
med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger
om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man
kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at
opplysningene ikke ble gitt.
Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i
vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å
regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers,
eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt.
Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til
meglerens klientkonto før overtagelse.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper
ikke ønsker en hjemmeloverføring av eiendommen til
seg må det tas forbehold om dette i bud.
Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers
innbetaling
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har
megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor
kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på
bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre
innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle
reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om
kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan
megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre
transaksjonen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke
kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra
egen konto i norsk bank.
Dersom megler får mistanke om brudd på
hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en
eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne
mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim.
Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler
kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse
gjennomføring av handelen.
Formidling
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank
ASA for formidling av lånekunder. Kun navn på personer
som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.
Provisjonen er en internavregning mellom enheter i
konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden.
Dødsbo
Bnr 60, bnr 11 står i dag på Ole Marius Haakstad som er
selges far og skulle normalt være skjøtet over på selger.
Av den grunn er det ikke hentet inn ligningsverdi på
denne eiendom.
Meglers vederlag
Meglers vederlag er avtalt til 1 % provisjon av salgssum,
minimum kr 60 000,Markedsføring kr 30 000,Tilrettelegging kr 13.900,Visningshonorar kr 3.000,Henvendelse til finansinstitusjoner for sletting av pant kr
500,- pr.kreditor
Oppgjørstjenester: kr 5.900,Utlegg:
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige
instanser,
evt forretningsfører mv.: Ca. kr 6 000,Selgers tinglysingskostnader: kr 525,-
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Liste over løsøre og tilbehør
som bør følge med boliger og fritidsboliger ved salg
FORMALITETER
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.
I 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 eller er
særskilt tilpasset bygningen, jf avhendingsloven § 3-5. Partene kan imidlertid avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg.
Hvis det er 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 avtale inngås, for eksempel ved at opplysninger om dette tas inn i salgsoppgaven. Tilsvarende må kjøper ta
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 følger dette
heller ikke med.
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4.

TV, RADIO 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 aricondition-anlegg.

11.

SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange.

12.

LYSKILDER: Kupler, lysstoﬀarmatur, fastmonterte ”spotlights”, oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning.

13.

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

14.

UTVENDIG 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 fastmonterte tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som badestamp, lekestue, utepeis og lignende.

Vegglamper, krokhengte lamper, herunder lysekroner, prismelamper og lignende følger likevel ikke med.

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.

BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER der dette er påbudt. Det er hjemmelshavers 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.

LØSØRE OG TILBEHØR, gjeldende fra november 2013

Notater

Notater

Notater
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Vedlegg

LANDBRUKSTAKST
"Haakstad"

Bonesveien 934, 9360 BARDU
Gnr 60: Bnr 1, bnr 11
1922 BARDU KOMMUNE
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SERTIFISERT TAKSTMANN
Wiggo Paulsen
Telefon: 924 81 580
E-post: wiggo.paulsen@tine.no
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
Takstpartner DA
8813 LØKTA
Telefon: 924 81 580
Organisasjonsnr: 982 591 848

Dato befaring: 18.09.2019
Utskriftsdato: 04.10.2019
Oppdrag nr: 202193

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

Matrikkel: Gnr 60: Bnr 1, bnr 11
Kommune: 1922 BARDU KOMMUNE
Adresse:
Bonesveien 934, 9360 BARDU

Takstpartner DA
8813 LØKTA
Telefon: 924 81 580

Takstmannens rolle
D

F

T

Oppdraget gjelder
Etter anmodning fra eier Svein Erling Haakstad ble undertegnede takstmann Wiggo Paulsen, bedt om å avholde verditakst
over eiendommen "Haakstad", gnr 60, bnr 1 i Bardu kommune.
Oppdraget defineres til fastsettelse av eiendommens salgsverdi/markedsverdi.

Egne forutsetninger
Oppdraget er utført på grunnlag av Norsk takst sine retningslinjer og gjeldende konsesjonslov. Landbruksdepartementet har i
forskjellige rundskriv gitt generelle retningslinjer som verdisetting av konsesjonspliktige eiendommer skal bygge på. Det er
ikke meningen at retningslinjene skal følges slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn.
Eier skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes
opp.
Verdivurderingen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Verdivurderingen er utført i henhold til gjeldende instruks.
Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger
om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier.
Markedsverdi er i denne sammenheng den verdi som eiendommen antas å ha ved et fritt salg, etter vanlige priser i området
og under hensyn til de gjeldende bestemmelser i Konsesjonsloven § 9. Landbruksdepartementet gir i rundskrivene M3/2002
og M3/2017 veiledende retningslinjer for verdsetting av konsesjonspliktige eiendommer.
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Landbruksdepartementet har bestemt at kapitaliseringsrenten ved beregning av avkastningsverdi for jord og skog skal være 4
%.
Følgende verdiprinsipper nyttes ved verdivurdering av landbrukseiendommer i forbindelse med konsesjon:
For jord og skog nyttes avkastningsverdi (bruksverdi).
For bygninger (driftsbygninger, våningshus, kårbolig) nyttes kostnadsverdi (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi).
For enkelte bolighus kan det være aktuelt å nytte årlig netto utleieverdi som verdsettingsgrunnlag.
Takstmann legger til grunn at alle bygninger og bruken er godkjent av rette instans og i henhold til gjeldende forskrifter.
For rettigheter og andre ressurser som hører til eiendommen nyttes enten avkastningsverdi eller kostnadsverdi - alt etter
rettighetens eller ressursens art.
I noen tilfeller må en falle tilbake på en rent skjønnsmessig verdivurdering.
Verdi det er kommet fram til, bygger på egen befaring og opplysninger gitt under denne og framlagt dokumentasjon.
Takstmann er ikke ansvarlig for eventuelle
feil i framlagte opplysninger. "Håndbok for driftsplanlegging" og "Driftsgranskinger for jord- og skogbruk" er støtte for
beregningene.
Det tas forbehold om råte, soppskader og andre skader i bygninger da bygningsbeskrivelsen bare er en generell beskrivelse.
Det tas forbehold om tilstand på el-anlegg og andre tekniske installasjoner da dette krever fagkyndig kontroll. Ønskes
nærmere kontroll av byggeteknisk
forhold, må det foretas egen kontroll for dette med tilhørende tilstandsrapport.

Oppdr. nr: 202193

Befaringsdato: 18.09.2019
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Matrikkel: Gnr 60: Bnr 1, bnr 11
Kommune: 1922 BARDU KOMMUNE
Adresse:
Bonesveien 934, 9360 BARDU

Takstpartner DA
8813 LØKTA
Telefon: 924 81 580

Forutsetninger arealberegning
Verdisetting av Landbrukseiendommer er basert på konsesjonsloven og gjeldende rundskriv utarbeidet av
landbruksdepartementet. Dette innebærer at boligbebyggelsen på en landbrukseiendom skal verdsettes etter andre
prinsipper enn det som benyttes ved verditaksering av vanlig boligeiendom. For arealmåling av bygninger brukes bruttoareal
(BTA) og grunnflate. Disse målene brukes ved salg og alle andre typer oppdrag.

Verdisetting
Gården er et godt utbygd melkeproduksjonsbruk med en flott beliggenhet. Moderne fremtidsrettet løsdriftsfjøs for
melkeproduksjon. Lite eget areal er en begrensning for videre utvikling av eiendommen.
Eiendommen har en boverdi som må vurderes ved verdsettingen.
I flg rundskriv M - 3/2002 fra Mat- og Landbruksdepartementet, kan det gis tillegg for boverdi. Dersom boligen ligger på en
landbrukseiendom som også kan tjene som bosted for yrke utenom landbruket, kan det være grunnlag for en viss
harmonisering av verdivurderingen av boliger på landbrukseiendommer med alminnelig prisnivå på tomteeiendommer i det
området eiendommen ligger. Et slik tillegg av boverdi må likevel ikke få negative følger for en aktiv landbruksdrift på
eiendommen.
I dette tilfelle vil boverdien ikke tillegges vekt, da driften på gården er av betydelig omfang.
Melkekvoten verdsettes ikke særskilt, men ansees som en del av eiendommens totalverdi.
Markedsverdi:

Kr.

7 880 000
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LØKTA, 04.10.2019
Wiggo Paulsen
Telefon: 924 81 580

Oppdr. nr: 202193
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Matrikkel: Gnr 60: Bnr 1, bnr 11
Kommune: 1922 BARDU KOMMUNE
Adresse:
Bonesveien 934, 9360 BARDU

Takstpartner DA
8813 LØKTA
Telefon: 924 81 580

Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde:

Svein Erling Haakstad

Takstmann:

Wiggo Paulsen

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 18.09.2019.
- Svein Erling Haakstad. Eier.
- Wiggo Paulsen. Tlf. 924 81 580

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse:

"Haakstad"

Eier:

Svein Erling Haakstad

Beliggenhet:

Eiendommen ligger på Bones øverst i Salangsdalen. Den tilhører Bardu kommune i Troms. Ca 9 km
fra E6 langs asfaltert fylkesvei opp gjennom dalen.
Setermoen er kommunesenteret med alle kommunale tilbud, ca 3 mil fra gården. Her ligger også et
rikt utvalg butikker og andre tjenesteytende næringer.
Narvik er nærmeste by, vel 1/2 times kjøring.
Eiendommen ligger ikke langt fra Rohkunborri nasjonalpark. Fra husa på eiendommen er det en
fantastisk flott utsikt utover dalføret og mot fjellformasjonene på andre sia av dalføret, opp mot vel
1100 meter over havet. Selve gården ligger på ca 220 meter over havet ifølge eier.
Elva "Salangselva" renner igjennom dalføret.
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Bebyggelsen:

På eiendommen er det oppført våningshus og driftsbygning. Redskapshuset på gården står på gnr
60, bnr 11. Denne er tinglyst på dagens eier sin far, Ole Marius Haakstad. Svein Erling Haakstad
opplyser at denne skal følge med i et fremtidig salg av gnr 60, bnr 1.

Standard:

Bygningene har byggeårets standard, og er jevnlig vedlikeholdt. Våningshuset er jevnlig oppgradert
og fremstår som en moderne bolig.

Konsesjonsplikt:

Eiendommen er konsesjonspliktig etter dagens regler ved omsetning til andre enn odelsberettigede
og nær familie.

Regulering:

Det er ikke fremlagt reguleringsplaner som omfatter eiendommen.

Kommuneplan:

Eiendommen ligger i område for Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) i
kommuneplanens arealdel 2018-2030, vedtatt i kommunestyret 20. juni 2018. Den ligger i
Hensynssone 510 4 som gjelder landbruk.

Adkomstvei:

Ca 100 m privat gruset vei opp til eiendommen fra offentlig asfaltert bygdevei.

Tilknytning vann:

Privat vannanlegg sammen med 5 naboer. Det sendes inn jevnlig prøver av vannet for å tilfredsstille
kravene i melkeproduksjon.

Tilknytning avløp:

Eget avløpsanlegg. Septiktank med infiltreringsgrøft med avløp i bekk.

Borett:

Ole og Johanna Haakstad har i 1989 fått tinglyst borett. Denne er ikke gjeldende, da begge
rettighetshavere er gått bort.

Forkjøpsrett:

I flg vedlagte utskrift fra Grunnboken, er det ingen tinglyste forkjøpsretter.

Servitutter:

Se vedlagte kopi av utskrift fra Grunnboken. Det henvises spesielt til nylig tinglyst jordskifte som
angår denne eiendommen, dagbokført 10.5.2019.
På gnr 60 bnr 11, er det i 1953 tinglyst bruksrett/disposisjonsrett for Hilda og Martin Iversen. Denne
bør undersøkes nærmere.

Heftelser:

Det er gjort søk i Grunnboken på seeiendom.no. Utskrift følger vedlagt. Det understrekes at
eventuell kjøper må sette seg inn i rettigheter og heftelser denne eiendommen måtte ha på andre
eiendommer, og rettigheter og heftelser andre eiendommer måtte ha på denne.

Matrikkeldata
Matrikkel:

Hjemmelshaver:
Adresse:
Matrikkel:
Hjemmelshaver:

Oppdr. nr: 202193

Kommune: 1922 BARDU Gnr: 60 Bnr: 1
Svein Erling Haakstad
Bonesveien 934, 9360 BARDU
Kommune: 1922 BARDU Gnr: 60 Bnr: 11
Ole Marius Haakstad
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Takstpartner DA
8813 LØKTA
Telefon: 924 81 580

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Kommentar

Status

Sider

Vedlagt

Arealoversikt/gårdskart/ 04.10.2019
flybilder

NIBIO

Innhentet

3

Ja

Grunnbokutskrift

04.10.2019

seeiendom.no

Innhentet

3

Ja

Kommuneplanens
arealdel,
planbestemmelser og
retningslinjer

04.10.2019

Bardu kommune

Innhentet

38

Ja

Plankart
kommuneplanens
arealdel

04.10.2019

Bardu kommune

Innhentet

1

Ja

Matrikkel

04.10.2019

seeiendom.no

Innhentet

5

Ja

Infoland.no
Eier

Eiendommens arealer
Fulldyrket jord

daa

173,0

Innmarksbeite

daa

70,4

Skog av høy bonitet

daa

29,3

Skog av middels bonitet

daa

337,9

Skog av lav bonitet

daa

1,3

Uproduktiv skog

daa

186,7

Myr

daa

13,3

Åpen jorddekt fastmark

daa

171,8

Åpen grunnlendt fastmark

daa

356,8

Bebygd, vann, bre

daa

16,9

Ikke klassifisert

daa

1,6

Sum arealer:

daa

1 359,0

Beskrivelser
Beskrivelser
Eiendom

Gården er en landbrukseiendom i full drift.

Produksjon

Det drives melkeproduksjon med en grunnkvote på 319 139 kg. I tillegg kjøttproduksjon på okser fra
egen besetning.

Odel

Det er overveiende sannsynlig at det er odel på eiendommen.

Kår

Den tinglyste boretten ansees ikke som lenger aktuell.

Bonitet

Hovedsakelig middels bonitet.

Arrondering

Den dyrka marka er fordelt på 5 ulike skifter. Det meste er flate jorder som er lett å høste med
moderne maskiner.

Miljøtiltak

Det er ikke registrerte miljøtiltak på eiendommen.

Verneplaner

Det foreligger ingen opplysninger om verneplaner som omfatter eiendommen.
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Bygninger på eiendommen
Våningshus
Bygningsdata
Byggeår: 1957 Kilde: Oppgitt av eier
Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Bolig for gårdens eiere.
Tilbygg (i 1969) Inngangsparti, vaskerom og bad

Verdivurdering
Verdi:

Arealer
Etasje

Kjeller
1. etasje
2. etasje
62

Sum bygning:

Kr.

Bruttoareal BTA m²

1 080 000

Kommentar

80 Omtrentlig mål. Ikke beboelsesrom.
120 Vindfang, hall, stue, kjøkken, soverom, bad og vaskerom.
79 Trappeoppgang, fordelingsgang, 4 soverom og ett kontor.
279

Konstruksjoner og innvendige forhold - Våningshus
Bygning, generelt

Bygningen er godt vedlikeholdt, og er i god stand, tross alder. Mye vedlikehold ble utført i 2007-2008. Blant annet ble
utvendig tak skiftet.
I 2003 ble flere vinduer og utvendig bordkledning på hele huset skiftet.
Bad og vaskerom renovert i 1995.
Noen vinduer er fra rundt 1990.
Drenering
Ukjent tilstand på drenering. Ved mye vinter regn og snøsmelting, kan det komme vann inn i kjeller.
Drenering på oversiden av huset burde vært skiftet i følge eier.
Direkte fundamentering
Fundamentert på fast fjell i øvre del, og løsmasser i nedre del av tomta.
Kjeller bare under hovedbygget fra 1957. Grovstøpt golv. Kjellervegger oppført i plass støpt betong.
Innredet toalett, resten boder, blant annet god lagringsplass for poteter og grønnsaker. Innlagt strøm.
Trapp fra første etasje, men også inngangsdør fra bakkenivå.
Yttervegger
Oppført i bindingsverk av trekonstruksjoner. 10 cm isolasjon, lektet ut før ny bordkledning ble satt opp.
Takkonstruksjoner
Saltak tekket med stålplater i pannemønster. Takhatt i stål. Takrenner.
Vinduer
Vinduer i to lags isolerglass. De fleste i god stand, ett vindu i stua og noen i andre etasje er slitt.
Inngangsdør fra 1990-tallet.
Også inngang direkte inn på vaskerommet.
Overflater på innvendige gulv
Etasjeskiller i trekonstruksjoner med golvbelegg i vinyl eller laminat. Flislagt golv med varme på vaskerom og bad. Filtbelegg
på ett soverom.
Overflater på innvendige vegger
I stua MDF plater eller malte "Koreaplater". Brystingspanel i gangen. Våtromstapet på bad og vaskerom.
I gangen andre etasje er det malt trepanel. Forøvrig malte eller tapetserte sponplater.
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Overflater på innvendig himling
Malte plater i himling. 2 soverom har smart-panel.
Trapper og ramper
Innvendig trapp i treverk. Utvendig tram foran inngangsdøra.
Balkonger, terrasser ol.
Altan mot sør og sørvest.
Piper, plassbygde ildsteder m.v.
Pipe med luftekanal murt av teglstein. Vedovn i stua. Brannmur, fliser under ovnen.
Annet fast inventar
Stor kjøkkeninnredning i god stand fra 1983. Pusset opp i 2014.
Furudører med skrog i laminat.
Garderobeskap i gang.
Ledningsnett for sanitærinstallasjoner
Innvendige og utvendige VA ledninger av kobber (kuterlex) og plast.
Utstyr for sanitærinstallasjoner
Stort bad med badekar, dusjkabinett, baderomsinnredning med nedfelt servant og toalett.
På vaskerom oppmontert vaskemaskin og tørketrommel.
Varme, generelt
Varmepumpe montert i stua. Suppleres med vedfyring og strøm. Varme i golv på bad og vaskerom.
Brannslokking, generelt
Tilknyttet gårdens brannvarslingsanlegg.
Elkraft, generelt
Inntak via jordkabel. Oppgradert sikringsskap med automatsikringer. Åpent anlegg i huset.
Det ble ikke foretatt nærmere undersøkelser av det elektriske anlegget.

Driftsbygning

63

Bygningsdata
Byggeår: 1977 Kilde: Oppgitt av eier
Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Melk- og kjøttproduksjon
Tilbygg (i 2011) Ny løsdriftsavdeling for melkekyr. Ombygd eldre melkefjøs til
kalver og ungdyr.
Tilbygg (i 2000) Påbygd nytt melkerom og smittesluse. Dette brukes nå til
garderober, kalvekjøkken og lager.

Verdivurdering
Verdi:

Arealer
Etasje

Kr.

Bruttoareal BTA m²

Kjeller

3 350 000

Kommentar

Gjødsellager. Ukjent areal og volum

1. etasje

1 063 Løsdriftsavdeling 693 kvm, ungdyravdeling og forsentral 360 kvm.

Sum bygning:

1 063

Konstruksjoner og innvendige forhold - Driftsbygning
Bygning, generelt
Moderne løsdriftsfjøs for melkeproduksjon.
Hele bygningen er oppført i isolert bindingsverk i trekonstruksjoner. Der formikser er plassert og inntak for rundballer skjer i
dag, var det tidligere to tårnsiloer som er revet. Denne delen er uisolert.
Utvendig gjødsellager oppført i betongelement. Kapasitet på 1900 kubikk.
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Veggene i løsdriftsfjøsen er isolert med 15 cm isolasjon, 30 cm i himling. I den eldste er isolasjonen 10/20 cm. Plastplater i
himling, trepanel i delen fra -77. På veggene "Arborex" landbruksplater.
Støpt forbrett med epoxy-maling.
37 liggebåser for kyr. I tillegg 3 sykebinger/fødebinger. Disse har ikke direkte tilgang til melkeroboten, men melkes separat på
spann.
Delaval innredning, melkerobot og gjødselskrapeanlegg, samt grovformikser. 2 kraftforautomater plassert i løsdrifta, samt
kraftfor tildeling i melkerobot. En utvendig kraftforsilo i stål, en silo i duk i forsentralen. Dette er fortrinnsvis kraftfor til ungdyra
og oksene.
Gjødsla føres med skrapeanlegg i en ukes tank i enden av fjøsen. Gjødsla pumpes videre med en elektrisk pumpe til
utvendig gjødsellager, ca en gang i uka. Pumpa er plassert utenfor fjøsveggen i et eget lite hus.
Oksene går på tett underlag med tråkkutgjødsling. Gummimatter i skrapearealet i hele fjøsen.
Grovforet høstes i rundballer og kjøres inn i forsentralen med traktor. Heises opp i grovformikser med silotalje i traverskran,
montert i 1999. Hydraulisk grabb og vugger på begge løpekattene. Kjøres inn på forbrettet med minilaster.
I den eldste delen av fjøset er det innredet 2 binger for kalver opp til 3 - 4 mndr., plass til 6 til 8 kalver i hver. Manuell
drikkeautomat. Spalteplank i arealet, mangler tett liggeunderlag.
Videre 3 binger for ungdyr på ei side av fjøsen, og 7 båser for kviger på den andre. I tillegg stakker for spekalver.
God belysning og ventilasjon i begge husdyrrom.
I tidligere melkerom og smittesluse, er det vannfaste sponplater eller trepanel på vegger, trepanel i tak. Støpt golv som er
malt.
Inneholder kalvekjøkken, lager for melkeerstatning og andre driftsmidler, garderobe.

Verksted
Bygningsdata
Byggeår: 2000 Kilde: Oppgitt av eier
64

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Oppført til høyre for redskapshuset. Fullisolert
bindingsverk av tre. Port mot tunet. Støpt golv. Innvendige vegger og himling er
panelt.
Utvendig vegger kledd med tømmermannskledning. Saltak tekket med
bølgeblikk.
Hems med lager.
Vedovn med fyringsmuligheter.
Rommet er noen ganger brukt ved julebakst og andre festlige anledninger.

Verdivurdering
Verdi:

Arealer
Etasje

Kr.

Bruttoareal BTA m²

Kommentar

1. etasje

91 Oppmålt.

Sum bygning:

91
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Redskapshus
Bygningsdata
Byggeår: 1980 Kilde: Omtrentlig byggeår, oppgitt av eier.
Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Uisolert bygning oppført i trekonstruksjoner. Saltak tekket
med stålplater. To vegger er kledd med plater av aluminium,
tømmermannskledning mot tunet.
Støpt golv i hele bygget. 4 bladporter.

Verdivurdering
Verdi:

Arealer
Etasje

Kr.

Bruttoareal BTA m²

75 000

Kommentar

1. etasje

140 Oppmålt.

Sum bygning:

140

Bilgarasje
Bygningsdata
65

Byggeår: 1980 Kilde: I følge eier oppført en gang på 1980-tallet.
Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Uisolert bygg oppført i enkel konstruksjon av trematerialer.
Utvendig bordkledning i tre, saltak med stålplater. Port mot tunet.

Verdivurdering
Verdi:

Arealer
Etasje

Kr.

Bruttoareal BTA m²

10 000

Kommentar

1. etasje
Sum bygning:
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Andre verdikomponenter
Verdikomponenter
Dyrket mark

I følge vedlagte kart fra NIBIO, er det totalt 173 dekar fulldyrka
mark på eiendommen. Jorda er i nærheten av gårdstunet.
For det meste fine jorder og lett å høste med moderne
maskiner. Godt jordsmonn som både består av moldholdig
mineraljord/myrjord og elveavsetninger. Lite stein i jorda oppe
i dalen, mer lenger ned.

657 400

Som regel en slått, men noe arealer blir høstet to ganger. 1.
slått skjer i begynnelsen av juli. 2 slåtten i slutten av august.
Jorda er ofte utsatt for overvintringsskader, spesielt når det
har vært milde vintre med mye regn. Det medfører isdannelse
som blir liggende langt utpå våren. Derfor er mye av arealet
ofte pløyd, og tilsådd med frøblanding og grønnfor som
dekkvekst. I år med lite egenprodusert grovfor, må det kjøpes
inn tilleggsfor. Dette er relativt lett å skaffe til veie fra
nærliggende gårder.
Eier har dyrka nærmere 100 dekar hos en nabo. Pr idag
foreligger det ikke leieavtale på denne jorda.
I følge eier høstes det ca 800 dekar.
Verdsettelsen av jorda gjøres utfra grasproduksjon. Det kan
påregnes avlinger rundt 350 f.em pr dekar når jorda er i god
hevd. Dette gir en verdi på kr 3800 kr pr dekar, noe som gir
en samlet verdi på 657 400 kr.
Skog

66

På eiendommen er det 29,3 dekar skog i høg bonitet, 337,9
dekar i middels bonitet og 1,3 dekar i lav bonitet, jfr. kart fra
NIBIO. All skog er løvskog, fortrinnsvis bjørk. Det meste er
tilgjengelig. God vedskog.

189 850

Det er ikke lagt frem skogvurderinger foretatt av eksterne
kilder. Verdien av skogen blir derfor fastsatt etter en vurdering
av verdien av arealet innenfor hver bonitet. Arealer innenfor
høg bonitet fastsettes verdien til 700 kr, for middels bonitet
500 kr og for lav bonitet/uproduktiv skog 300 kr pr dekar. Det
gir følgende oppstilling:
29,3
dekar høg bonitet
20 510 kr
337,9
dekar middels bonitet
168 950 kr
1,3
dekar lav bonitet/uprod. skog
390 kr

a kr 700
a kr 500
a kr 300

Sum
189 850 kr
Havn/beite

På eiendommen er det iflg gårdskartet 70,4 dekar
innmarksbeite.
Kyrne er ute om sommeren, men må i tillegg fores inne.

105 600

Elektriske gjerder rundt utmarksbeite. Lite plaget med rovdyr i
området.
Innmarksbeite verdsettes til kr 1500 pr dekar.
Utmarksarealer

Av andre arealer på eiendommen er det 186,7 dekar
uproduktiv skog, 13,3 dekar myr, 171,8 dekar åpen jorddekt
fastmark og 356,8 dekar åpen grunnlendt fastmark.
I tillegg 1,6 dekar som ikke er klassifisert.

146 040

Arealene på tilsammen 730,2 dekar, verdsettes samlet til 200
kr pr dekar. Det gir en verdi på 146 040 kr.
Utleieforhold/leieinntekter
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Eiendommen er med i jaktvald på elg. Grunneierdelen utgjør
mellom 30 og 40 kg elgkjøtt hvert år. Dersom en jakter selv, vil
en også få jegerpart.
Verdien av elgjakt settes til 70 kr pr kg. Samlet årlig verdi 35
kg x 70 kr/kg gir 2 450 kr. Kapitalisert med en rente på 4 %,
gir dette en totalverdi på 61 250 kr.

61 250

I tillegg har gården fiskerett i "Salangselva". For tiden er det
lite fisk i elva.
Som grunneier har en part i en felles hytte i "Røddalen".
Denne er isolert, og inneholder kjøkken, stue og overnatting.
En annen del av hytta er åpen for fri ferdsel.
Adgang til hytte til fots, eller dispensasjon for snøscooter i
påsken.
Teknisk utstyr

Teknisk utstyr i driftsbygningene består av melkerobot,
skrapeanlegg, grovformikser og silotalje, ventilasjonsanlegg,
innredninger, opplegg for vann, avløp og elektriske
komponenter. Verdien av dette fastsettes til 2100 000 kr.
Denne verdien er inkorporert i de ulike byggene, se ovenfor.

2 100 000

Sum andre verdikomponenter:

3 260 140

Sammendrag verdiberegning
Sammendrag verdikomponenter
Bygninger ol:

Andre verdikomponenter:

Våningshus

Kr.

1 080 000

Driftsbygning

Kr.

3 350 000

Verksted

Kr.

110 000

Redskapshus

Kr.

75 000

Bilgarasje

Kr.

10 000

Dyrket mark

Kr.

657 400

Skog

Kr.

189 850

Havn/beite

Kr.

105 600

Utmarksarealer

Kr.

146 040

Utleieforhold/leieinntekter
Jakt og fiske

Kr.

61 250

Teknisk utstyr

Kr.

2 100 000

Kr.

7 885 140

Samlet verdi:
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Andre bilder

Våningshus

Takstpartner DA
8813 LØKTA
Telefon: 924 81 580

Andre bilder for oppdraget

Driftsbygning

68

Driftsbygning og gjødselkum
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Løsdrifta

69

Spekalver
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Ungdyrfjøs
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TEGNFORKLARING

Kommuneplanens arealdel PBL 2008 § 11
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Forbrukerinformasjon om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med
ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,
Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes
Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av
blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som
forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet
ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort
oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før
det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder
eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på
eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2.

3.

4.

Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før
formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente
gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til
legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som
benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med
skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som epost
og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også
for ettertiden.
Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon,
finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og
eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering,
salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med
forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer
gjerne med megler før bud avgis.
Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste
annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke
sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til,
så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver,
budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det
bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre
budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er
for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et
tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler
fraråde budgiver å stille slik frist

5.

Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud
overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i
punkt 4.

6.

Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og
eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig
bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er
mottatt.

7.

Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en
budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan
en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8.

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten
ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet,
bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2.

Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet
innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap
om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da
bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får
melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør
derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom
man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3.

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

4.

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

5.

Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
"motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører
at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom
budet i rett tid aksepteres av kjøper.
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Viktig om budgivning
DETTE BØR DU VITE OM BUDGIVING NÅR DU SKAL LEGGE INN BUD PÅ EN EIENDOM DNB EIENDOM FORMIDLER.
(Nedenstående er basert på kravene i eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-2 og 6-3)

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om
bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.
For å sikre at du ikke ”glipper” i budrunden på grunn av formelle feil, må du følge disse reglene:
• Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser og
motbud. Budet må ha tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett
bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter

• Du kan velge mellom følgende når du skal
L
DNB E

fra budet inngis.

A

• Det første budet skal inngis på DNB Eiendoms budskjema,
påført din signatur. Der skal referanse til salgsoppgaven for
eiendommen fremkomme.

• Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes
behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

• Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg.
• Du har selv ansvaret for at ditt bud kommer frem til megleren.

D

Megleren vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til

ID

deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megleren for å
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A

sjekke om budet er mottatt.
• Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megleren, som så
videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på

• Dersom dere er

budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

budgivere undertegne budskjemaet og legitimere
seg.
• Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye
budet på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis,
må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og
legitimere seg.
I

B
F

For øvrig vises det til ”Bransjenorm for budgiving” på DNB Eiendoms budskjema. Bransjenormen gir deg også informasjon som er
viktig å sette seg inn i før du gir bud.

Bud på eiendommen
Oppdragsnummer: 804190125

Kontaktperson:

Odd Sverre Holte

Adresse:

Tlf:

99 15 58 17

Bonesveien 934
9360 BARDU
gnr. 60, bnr. 1 og 11 i BARDU kommune
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DNB Eiendom AS er behandlingsansvarlig, og behandler de personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg, samt andre formål som selskapet har lov til å behandle
opplysningene til i henhold til personvernforordningen. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i personvernerklæringen på www.dnbeiendom.no Der finner du
også informasjon om dine rettigheter som innsyn, dataportabilitet med mer, og kontaktinformasjon til personvernombudet.

Undertegnede bekrefter å ha lest opplysninger og salgsvilkår som fremkommer i salgsoppgaven datert 04.11.2019. Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller
forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen
dersom selger er gjort kjent med budet. Bud som megler mottar etter kl. 1500 kan ikke forventes behandlet før neste arbeidsdag. Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne
eiendommen, vil kjøperen få opplysninger om min identitet.
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om
bud, endringer i bud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept.

