
Mastmoen/Fjeldset. Lys 2-roms med balkong.
Mastmovegen 47 A, 2414 Elverum

Leilighet P-rom: 54 kvm - Bta: 79 kvm - Bra: 73 kvm Fellestomt 44316 kvm Pris .980.000,-
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Eier Christina Beck Jørgensen

Type eiendom Leilighet

Adresse Mastmovegen 47 A
2414 Elverum
2. etasje
Pen leilighet som er ypperlig for førstegangskjøpere og de som vil ha en
lettstelt og mindre bolig.

Boligens beste egenskaper:
- Lys og koselig leilighet.
- Meget romslig, innglasset veranda med solskjerming.
- Store grøntaraler og nært skog og mark.
- Sentralt men rolige omgivelser.
- Høy 2 etg. med fin utsikt.
- Godt med parkering.

Beliggenhet,
adkomst

Leiligheten ligger sentralt til i stille og rolige omgivelser, med kort vei fra
sentrum. Veldrevet borettslag. Området er meget barnevennlig og har skogen
som nærmeste nabo.

Nærområdet Området leiligheten ligger i er et rolig og koselig boligområde med lavblokker,
eneboliger og småhusbebyggelse. Leiligheten ligger sentralt til "alt". Det er ca.
en kilometer til nærmeste dagligvareforretning, en stor, nybygget Kiwibutikk
med stort utvalg. Nærmeste barne- og ungdomsskole og barnehage ligger
henholdsvis 1 kilometer og 500 meter unna.

Svartholtet er et idyllisk turområde som ligger kun et steinkast unna
leiligheten. Her finnes gode turmuligheter, både sommer som vinter. På
vinterstid er det oppkjørte skiløyper i skogen, de går blant annet opp til
Svenkerudvollen, som også har enkel servering i skisesongen. Elverum har
flere gode lysløyper. Dersom du ikke liker å ha ski på beina, kan du gå en tur
langs den nydelige turstien ved Glomma. Byen er rett og slett et mekka for
naturelskere.

Mastmoen Borettslag ligger omlag 2,5 km fra Elverum sentrum, hvor man
finner alle servicetilbud. Det finnes et bredt utvalg av aktivitetstilbud her, blant
annet ridesenter, fotballbaner, treningssentra, svømmehall, museer og kino
mv.

Bybussen har stoppested rett ved boligen og går p.t. hver halvtime frem til kl.
22.00. Den har forbindelse til alle bydelene i Elverum, samt Høyskolen på
Terningen Arena, sykehuset Innlandet og skysstasjonen (buss- og
togstasjonen).

I blokk 45 er det et godt utstyrt kjellerlokale som kan benyttes til blant annet
møter og festligheter.

Ved blokk 39 finnes 2 "vaskehaller" med mulighet for enkel vask av bil med
hageslange, sommerstid. Hallene er under tak.

Type, eierform og
byggeår

Leilighet Borettslag, oppført i 1972, modernisert i 2008

Bygninger og
byggemåte

Lavblokkbebyggelse over 4 etasjer, samt kjeller.



Antall rom (evt.
senger)

Oppholdsrom: 1, Soverom: 1, Bad: 1, Antall rom: 2

Arealer og fordeling
per etasje

Primærrom: 54 kvm, Bruksareal: 73 kvm, Bruttoareal: 79 kvm

Leiligheten ligger i 2. etasje, med innglasset vestvendt balkong (utvidet i
2013).

BRA leilighet: 79 kvm, primærrom 54 kvm og innglasset balkong på 17 kvm.

2.etasje: Entrè/gang, kjøkkendel, stue, soverom, bad/wc og bod. Utgang fra
stuen til innglasset balkong.

Entrè/gang: Godt med plass til å henge fra seg yttertøy, adkomst fra gang til
bad, soverom, bod og stue.
Stue: Hyggelig stue med store vinduer og mye lys. Adkomst til stor, innglasset
balkong. Teppe på betongdekke.
Skyvevinduer som kan åpnes helt. Solskjerming på alle vinduer medfølger.
Kjøkken: Åpen løsning til stuen. Godt med skap- og benkeplass.
Kjøkkeninnredning fra Ikea. Flislagt over kjøkkenbenken. Ventilator over
komfyren som er koblet til sentralavtrekk. Integrert induksjonstopp, stekeovn,
kjøl og frys. Opplegg for oppvaskmaskin.
Bad: Romslig bad med servant, wc og dusjkabinett. Opplegg for vaskemaskin
og tørketrommel. Baderomsvinyl på gulv og vegg. Tilkoblet sentralavtrekk.
Bod: Godt med lagringsplass, har flere bruksområder, som kontor oa.

Bod i kjeller på 7 kvm, samt felles kjølerom i kjelleren hvor man har eget skap
og et eget rom med plass til ekstra kjøleskap og fryser. Kjelleren har også felles
sykkelbod med videoovervåkning.

Møblering / utstyr Ingen møbler følger handelen, med unntak av lamper/spotter i takene på
kjøkken, stue og soverom.
Varmepumpe montert i stue kan følge med hvis ønskelig.
Oppvaskmaskin medfølger ikke. Front til innredningen medfølger.
Garderobeskap på soverommet kan følge med hvis ønskelig.
Komfyr og kjøleskap medfølger.

Standard Elektrisk ytterdør.
Laminatgulv fra 2008 i alle rom med unntak av bad.
Veggene i stuen ble malt i 2014.
Toalettet ble byttet i 2017.
Armatur på kjøkken byttet i 2018.
Brannalarm innstallert.

Internett og kabel-tv
Borettslaget har avtale med Eidsiva vedrørende GET som faktureres via
felleskostnadene.

Oppvarming Vannbåren sentralvarme med radiatorer. Leiligheten ligger i midten med andre
leiligheter rundt hele, så den er god og varm gjennom hele vinteren og gir lave
fyringskostnader. Radiatoren på soverommet og i stuen hadde ettersyn i mai,
2018 og pakninger ble skiftet. Fjernvarme gjennom ISTA som leses av
automatisk og avregnes 1 gang pr. år. Ingen varmekilde på bad. Det er
installert varmepumpe, som på varme sommerdager kjøler ned leiligheten
med aircondition, og gir god. effektiv varme om vinteren.



Parkering Parkering på borettslagets felles parkeringsplasser. Borettslaget eier og leier ut
garasjer, motorsykkelgarasjer og motorvarmere. Garasjene leies ut gjennom
Obos Innlandet, avd. Elverum. Garasjeleie/parkeringsleie og
administrasjonskostnader belastes andelseier etter gjeldene satser.

Areal og eierform
(opplysninger om
evt. feste)

Areal: 44 316 kvm, Eierform: Fellestomt

Fellesareal og hage Fellestomten for blokkene er pent opparbeidet med plen, busker, hekker,
diverse beplanting og noe naturtomt. Felles oppholdsplasser på området med
blant annet lekeplass, sittebenker og fotballbane. Det er asfalterte
parkeringsplasser og gangveier på området.

Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og avløp.
Privat vei innenfor borettslagets område.

Reguleringsplan Området er regulert til boligformål.

Diverse
opplysninger

Borettslag: Mastmoen Borettslag, Orgnr.: 954100162
Andelsnr.: 131
Medlemskontingent: 500
Tinglysningsgebyr pant: 430, Forkjøpsrettgebyr: 6556
Andel fellesgjeld: 378884, Total gjeld: 68549990, Oppdatert pr: 01.09.2018
Forkjøpsrett: Ja

Rest løpetid lån 1: 23 år og 2 mnd (andel av saldo er kr. 163.132,-)
Rest løpetid lån 2: 34 år og 2 mnd (andel av saldo er kr. 131.284,-)
Rest løpetid lån 3: 37 år og 3 mnd (andel av saldo er kr. 77.345,-)
Rentesats: 2,05% flytende for alle 3 lån.
Avdragsfri periode: Nei.
Mulighet for IN-ordning på fellesgjeld (individuell nedbetaling): Nei.

SOLIDARISK ANSVAR FOR FELLES ØKØNOMI
Andelshaverne er solidarisk ansvarlig for borettslagets økonomi. Borettslaget
kan ta pant i andelen for forfalte og utestående felleskostnader. Gjennom
tilknytning til ulike forsikringsordninger kan borettslaget redusere risikoen mot
tap som følge av ubetalte felleskostnader og borettslaget har frivillig
sikringsordning hos OBOS.

Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra
forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler.
Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G
= folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter, regler,
regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler,
regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN
eller hjemmesider). Det kan påregnes trappevask, dugnadsplikt, samt at det
forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer.

Hund- eller kattehold er kun tillatt etter godkjenning fra styret, og under
forutsetning av at det ikke er til sjenanse for andre andelseiere. Lufting av
hunder på borettslagets område er ikke tillatt. I tillegg skal det kun være en
hund eller en innekatt per leilighet.



Forkjøpsrett Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og øvrige medlemmer
tilknyttet OBOS. Forkjøpsretten avklares etter budaksept og prosessen tar
inntill 20 dager. Dersom man velger å benytte seg av forkjøpsretten påløper
det et gebyr til forretningsfører på kr. 6556,-. Kontakt megler for mer
informasjon.

Prisantydning 980 000,- / Felleskostnader: 5 195,- pr. mnd
Felleskost. inkl. internett, felleslån, forretningsførsel, bygningsforsikring,
vedlikehold, fyring- og strømforskudd mm.

Beregnet
totalkostnad

980 000,- (Prisantydning)
378 884,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 358 884,- (Totalpris ekskl. omkostninger)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
3 750,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt))
--------------------------------------------------------
4 782,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 363 666,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at
eiendommen selges til prisantydning.
Dersom kjøper benytter seg av forkjøpsretten betales kr. 6.556,- i tillegg til
omkostningene ovenfor. Boligkjøperforsikring kan bestilles om ønskelig. Se
prospekt, eller kontakt megler.

Takst /
tilstandsrapport

Utført av : Knut Roger Furuseth / Knut Roger Furuseth
Takstdato : 12.09.2018
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 413 457,-
Markedsverdi : 980 000,-
Teknisk verdi : 1 413 457,-
Ligningsverdi : 364 982,-
Sekundær ligningsverdi : 1 167 943,-
Ligningsverdi pr. : 31.12.2016

Energiforbruk og
energimerking

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter E

Forsikring IF Skadeforsikring
Polisenummer: 560525
Hver enkelt andelseier må selv tegne innboforsikring.

Kommunale avgifter inkludert i fellesutgiftene

Pliktig medlemsskap
i velforening/sameie

Pliktig medlemsskap i OBOS.

Leieinntekter Det er ingen utleieforhold knyttet til eiendommen per i dag. Framleie må
godkjennes av styret. Det er meget begrenset adgang til å leie ut leiligheter i
borettslag, jfr. Borettslagsloven §§ 5-5 og 5-6.



Oppgjør Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for
megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen
finner sted.

Meglers vederlag og
utlegg

Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.430)
Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.5 245)
Gebyr utlysing forkjøpsrett (Kr.6 556)
Meglerprovisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 358 884,-) (Kr.45 000)
Totalt kr. (Kr.57 231)

Boligselgerforsikring Selger har tegnet eierskifteforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg
inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i
salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst og er ikke kontrollmålt av megler.

Andre opplysninger Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller
brann/feievesen.
Andelseier kan kun eie en andel. Andelseier må selv bebo leiligheten. Kun
fysiske personer kan være andelseiere med unntak av det offentlige samt
arbeidsgivere, der formålet er å leie ut til ansatte såfremt dette forekommer
av vedtektene.

Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre
annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker
løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Ønsker du å vite hva din nåværende bolig er verdt, dersom du vurderer og
selge den?
Vi er lokalkjent og tilbyr verdivurdering av din bolig. Dette kan brukes til bla.
grunnlag for lån og refinansiering. Ta kontakt med megler.

Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning. Det kreves styregodkjennelse av kjøper.
Overtagelse etter at eventuell forkjøpsrett er avklart og styregodkjenning
foreligger.

Solgt 'som den er' Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger
Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald,
har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen
har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde
grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl.
Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar
etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man
ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst
på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at
eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle
mistenkelige transaksjoner.

Finn.no:
Lokalområde

Elverum



Mastmovegen 47A leil 131
2414 ELVERUM
Gnr. 31   Bnr. 1339   Anr. 131   Lnr.
131   
Elverum kommune

Benevnelse BRA
Andelsleilighet 73 m2

  
Tomteareal 44 316 m2

Markedsverdi

Kr. 980 000
 

 

Verditakst
over adkomstdokumentene i andelsleilighet

 

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

Rapportansvarlig

472 499
12.09.2018
12.09.2018

Byggtakst Elverum AS
Takstingeniør: Knut Roger Furuseth
Grottavegen 7, 2414 ELVERUM
Tlf.: 91840445
E-post: knut@byggtakstelverum.no



Eiendomsbetegnelse m.m.
Adresse Mastmovegen 47A leil 131

Postnr./sted 2414 ELVERUM

Område/bydel Mastmoen

Kommune Elverum Gnr. 31 Bnr. 1339 Fnr.  

Type bygg Blokker, høyhus Byggeår 1972

Forsikringsselskap IF Skadeforsikring Type forsikring Fullverdi Polisenummer 560525 

Rekvirent Christina Beck Jørgensen

Befaringsdato 12.09.2018

Tilstede / opplysninger gitt
av

Christina Beck Jørgensen

Eier(e)/adkomstdokumenter m.m
Eier(e) til adkomstdok. Christina Beck Jørgensen

Boligselskapets navn Mastmoen BRL Leilighetsnummer 131 Andel-/aksjenr. 131

Forretningsfører OBOS

Type leilighet Andelsleilighet tilknyttet boligbyggelag Antall enheter 162  

Likningsverdi Ukjent  

Pålydende aksje-/ andelsbrev 100

Opprinnelig innskudd 11000

Månedlig andel fellesutgifter 5195

Inkludert i andel fellesutgifter

Se under dokumentkontroll for opplysninger.

Premisser - generelle opplysninger - sammendrag
Taksten er utført som en visuell besiktigelse.
Opplysninger om tomteforhold, bygningers alder etc bygger på opplysninger fra rekvirenten og de overleverte dokumenter som er beskrevet fremlagt.
Bygningen er vurdert ut i fra hva som kan forventes i dagens marked tatt i betraktning: standard, størrelse, beskaffenhet, bygningens utforming og beliggenhet.
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god
skikk tilsier.
Taksten er avholdt etter beste skjønn. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Det gjøres oppmerksom på at panteattest ikke er
innhentet for eiendommen, og det er derfor ikke kjent om denne inneholder opplysninger om forhold som har betydning for taksten.
 
Befaringen er utført med de begrensninger som følger av at boligen var møblert og bebodd. Det er ikke flyttet på møbler eller gjenstander.
Rømningsveier, dagslysarealer/volumkrav oppholdsrom, slukkeutstyr og brannvarsling er ikke fullstendig kontrollert.
Sanitærinstallasjoner eller elektrisk ledningsnett er ikke funksjonstestet. Ukjent tilstand ved tekniske anlegg.
Ingen opplysninger om utleieforhold, borett, konsesjon eller særeie. Opplysninger fremskaffes av megler.
Andelsleilighet med forkjøpsrett underlagt regler for OBOS.
Gulv er ikke fullstendig kontrollert i forhold til planhet og helningsavvik.
Boligen er ikke fullstendig kontrollert i forhold til dagslyskrav (min 10% av gulvarealet) og volumkrav (min 15 m3) for oppholdsrom (stue, kjøkken, soverom og
kontor).

Tomteareal på 44315,8 m2 er hentet fra Elverum kommunes kartsider på internett. Opplysninger om tomtens størrelse må verifiseres hos Elverum kommune eller
Statens Kartverk.
 
Leilighet i 2.etasje i 4 etasjers boligblokk med kjeller med beliggenhet på Mastmoen ca 2,5 km fra Elverum sentrum. Leilighet tilknyttet Mastmoen BRL under
OBOS. Borettslag med tilsammen 162 boenheter. Ca 2 km til skole, 700 m til barnehage og 1 km til dagligvare.
Slakt hellende vestvendt tomt, normale solforhold. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg. Tomten er opparbeidet med hage og noe
beplantning. Felles utekran. Felles inngang i 1.etasje med postkasseanordning i trapperom. Innbygget terrasse mot vest på ca 15 m2. Felles lekeplass,
fotballbane og treningsrom. Gjesteparkeringsplasser. Felles søppelbod. Mulighet for leie av garasjeplass.
Kjeller med private boder for de enkelte leiligheter samt felles kjølerom og lagerrom, videoovervåkning av fellesarealer.
Andelsleilighet i 2.etasje i boligblokk, byggeår 1972. Rominndeling med stue, kjøkken, baderom, soverom, entre, bod og innbygget terrasse. I tillegg privat
kjellerbod.
Boligens primære oppvarming med vannbåren varme fra radiatorer. Baderom uten varmekilde. Mekanisk avtrekk på baderom og kjøkken, forøvrig naturlig
ventilasjon.
Bygningsmasse med normalt vedlikehold alder tatt i betraktning. Innbygget terrasse fra ca 2013.
Innvendige overflaterbehandlinger og laminatgulv fra perioden 2009 eller eldre. Overflater og installasjoner med normal/liten slitasje. Ingen påviste feil eller
mangler av vesentlig betydning.
For utfyllende opplysninger, samt øvrige merknader vises til rapporten.

12.09.2018
Byggtakst�Elverum�AS

Knut�Roger�Furuseth
Mastmovegen�47A�leil�131
2414�ELVERUM
Gnr:�31��Bnr:�1339��Lnr:�131��Anr:�131

Verditakst,�aksje-/andelsleilighet

Side�2�av�5



Tomt, områdebeskrivelse og miljø
Tomteareal 44 315,8 m2 Type tomt Eiet  

Beskrivelse

Andelsleilighet i 2.etasje ved 4-etasjers boligblokk med kjeller. Andelsleilighet i Mastmoen Borettslag under OBOS. Beliggenhet i opparbeidet boligområde ca
2,5 km fra Elverum sentrum. Ca 1 km til dagligvare. Ca 2 km til skole, ca 700 m til barnehage.
Slakt hellende tomt med normale solforhold. Kort vei til friareal. Tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg.
Postkasseanordning i felles trapperom ved inngangsparti i 1.etasje. Innbygget terrasse mot vest på 15 m2.
Opparbeidet tomt med asfalterte gangstier, plen og beplantning. Felles søppelbod. Felles lekeplass og uteområder. Felles parkeringsplasser. Selskapslokaler til
leie igjennom borettslaget. Borettslaget disponerer eget trimrom. Mulighet for leie av garasjeplass eller oppstillingsplass med motorvarmer. Kjeller med privat
bod og kjølerom, øvrig med felles lagerrom.

Terrengforhold

Opparbeidet uteareal.

Reguleringsmessige forhold

Regulert til boligområde.
Omfattes av reguleringsplan for Einar Lundsveg - Mastmovegen fra 1972. Plan ID 35.

Bygningsmessig beskrivelse
Fundamentering, grunnmur og kjellergulv

Grunnen antas å bestå av sandmasser.
Antatt fundamentert til fast byggegrunn med betongsåler.
Kjeller med bod, kjølerom, lagerrom, og videoovervåket fellesareal.
Malte betonggulv i kjeller.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader

Veggkonstruksjoner i bindingsverk og betong. Utvendig kledd med tegl, metallplater og kledningsbord. Fasadeplater av nyere dato. Antatt isolert bindingsverk
ved yttervegg. Innervegger i betong eller som lettvegger.
Etasjeskillere i betong.
Innbygget terrasse antatt etablert 2013. Gulvkonstruksjon med betong, overflate med teppegulv. Veggkonstruksjoner med metallrammer og glassfelt. Øvrige
vegger med pusset/malt mur og kledningsbord. Vinduer med skyve-/slagfunksjoner samt rullegardiner som solavskjerming. Belysning og strømuttak ved
terrasse.
Seksjoneringsvegger mot naboleiligheter og felles gang samt etasjeskillere utført i betong. Seksjonerende vegger og etasjeskillere antatt utført etter gjeldende
brann- og lydkrav for byggeåret.
Avflassing ved malt betonghimling terrasse.

Dører og vinduer

Vinduer med isolerglass. Isolerglass påvist fra 1991, 1997 og 2008.
Innerdører med malte finerte dørblad, dører fra byggeåret.
Terrassedør med glassfelt, glass fra 1994.
Ytterdør leilighet med kikkehull, dør fra 1999. Dør med lyd- og brannklassifisering. Tilknyttet dørtelefon.
Dører og vinduer av blandet alder med bruksslitasje. Vrider/låsekasse terrassedør bør utbedres.

Takkonstruksjon m/tekking

Oppforet flatt tak antatt tekket med papp. Ukjent tekkeår.
Taksluk og innvendige nedløp.

Piper og ildsteder

Ingen piper og ildsteder tilknyttet leiligheten.
Oppvarming med vegghengte radiator tilknyttet sentralvarmeanlegg, automatisk avlesning.

Oppvarming

Oppvarming med vannbåren radiatorvarme. I tillegg montert varmepumpe i stue, opplyst med kjølefunksjon. Varmepumpe av ukjent alder.

Bad og vaskerom

Baderom av nyer alder. Installasjoner med servant i innredning, gulvmontert WC og dusjkabinett. Opplegg for vaskemaskin. Gulv med vinylbelegg. Vegger med
beleggsoppbrett og veggvinyl. Ventilasjon med tallerkenventil ved innbyggningskasse mot himling, antatt tilkoblet sentralavtrekk. Tilluft ved åpen dør. Uten
varmekilde.
Overflater og installasjoner med normal bruksslitasje. Opplyst WC fra 2018.

Kjøkken

Kjøkkeninnredning fra IKEA av nyere alder. Laminerte fronter og skrog. Laminert benkeplate. Veggflate over kjøkkenbenk med fliser.
Ventilator over komfyrplass, tilkoblet sentralavtrekk. Stål oppvaskkum. Opplegg for oppvaskmaskin.
Integrerte løsninger med induksjonstopp, stekeovn samt kjøl og frys.
Overflater og installasjoner med normal bruksslitasje. Opplyst kjøkkenarmatur fra 2018.
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Innvendige overflater

Gulv med laminat. Vegger med malt mur og malte plater. Himlinger med malt betong.
Overflater med liten/normal bruksslitasje.
Overflater bad kommentert ovenfor.

Elektrisk anlegg

Sikringsskap i felles gang, sikringsskap med porslenssikringer. Montert en jordfeilautomat. Måler med automatisk avlesning. En-fase 230V anlegg med 35A
hovedsikringer.
I hovedsak skjult spredenett, spredenett av blandet alder.
Påvist utettheter ved sikringsskapet, må utbedres av fagmann.
Funksjon og tilstand må forøvrig vurderes av fagmann.

VVS

Vannforsyning fra kommunalt vannverk. Forbruksvann med Cu-rør. Røropplegg og intern vannfordeling i leiligheten hovedsaklig fra byggeår.
Armaturer med blandet alder, nytt armatur på kjøkken. Sentralt opplegg for varmtvann samt sentralvarme med radiatorer. Stengemulighet varmtvann på bad
(Ballofix), montert vannmåler på varmtvannsforbruk med automatisk avlesning.
Tilkoblet kommunalt avløpsnett. Innvendige avløpsrør hovedsakelig med plast fra byggeåret.
Ingen påviste lekkasjer, feil eller mangler av betydning.
Funksjon og tilstand må vurderes av fagmann.

Annet

Egen bod og kjøleromsbod i kjeller, egen bod med betonggulv og lettvegger.
Opplyst tilknyttet kabel-TV (Get) og bredbånd.
Utplassert brannslukingsapparat. Montert brannvarslere.

Generell tilstand
Overflater hovedsakelig fav nyere alder med liten/normal bruksslitasje.
Generelt bygningsmasse og fasader med normalt vedlikehold.

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" er tilgjengelig på www.norsktakst.no.

Andelsleilighet Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

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

2.et 79 73 54 19 Stue, kjøkken, baderom, soverom
og gang/entre.

Bod og innglasset terrasse.
Innglasset terrasse ca 15 m2. 

Kjeller 0 0 0 0 Bod. Bodareal ca 4 m2.

 

Sum 79 73 54 19  

                                                                       
Sum alle bygninger 79 73 54 19  

Kommentarer til arealberegningen

Andelsleilighet med fullt bruksareal innenfor yttervegger.
Innbygget terrasse samt boder med sekundære bruksareal.
Fellesarealer ikke medtatt i arealberegningen.

Tilleggsareal for kjellerbod med tilsammen ca 4 m2. Arealer utenfor hovedseksjonen er etter nye retningslinjer ikke medtatt ved arealoversikten ovenfor.

Kommentarer til planløsning

Andelsleilighet i 2.etasje.
Innbygget terrasse med adkomst fra stue. Baderom med adkomst fra entre. 
Adkomst til leiligheten via felles trapperom. Boligblokk uten heis.
Privat kjellerbod.
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Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Teknisk og økonomisk verdiberegning
Beregnede byggekostnader   1 974 550

Verdireduksjon 35% - 691 093

Beregnede byggekostnader etter fradrag  = 1 283 457

Andel av tomt og fellesareal  + 130 000

Sum beregnet teknisk og økonomisk verdi  = 1 413 457

Andel fellesgjeld  - 372 000

Andel fellesformue  + 28 636

Adkomstdokumentets beregnede verdi  = 1 070 093

Markedsanalyse
Blokkleilighet på Mastmoen. Det er jevn omsetning av leiligheter i området, men prisen varierer med beliggenhet og standard.
Leiligheten med liten/normal bruksslitasje.

Eiendommen vurderes som et kurant panteobjekt.

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. 980 000,-
Sted og dato
12.09.2018
  
 Knut Roger Furuseth  

Dokumentkontroll
Fremlagt

Opplysninger er gitt av eier eller innhentet fra OBOS.
Opplysninger om forsikring, fellesgjeld og formue er innhentet hos OBOS. OBOS er forretningsfører for borettslaget.

Angitt husleie opplyses å dekke forsikring bygning, festeavgift, fastbeløp for strøm, vann, avløp, kabel-TV, bredbånd, fyringsutgifter, renovasjon, vasketjeneste
felles trapp, vaktmestertjenester (plenklipp, snørydding etc.) i tillegg til dekking av renter og avdrag på felles lån for borettslaget. Forskudd på strøm og fyring
hver måned. Bredbåndstilknytning inngår i husleie med kr 299,- pr mnd. Telefon opplyst gratis til fasttelefon.
Det er opplyst at parkeringsplass med motorvarmer eller garasje kan leies igjennom borettslaget.
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HUSORDENSREGLER MASTMOEN BORETTSLAG 

Vedtatt på Generalforsamling 2005, revidert på Generalforsamling 2015. 

Hver enkelt andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. 

Leiligheten må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Vær oppmerksom på husordensreglene 

skal sikre andelseierne orden, ro og hygge i hjemmene. Husordensreglene kommer i tillegg til 

vedtektene for borettslaget. 

1. Unødig bil og motorsykkelkjøring i nærheten av blokkene er ikke tillatt. 

Andelseierne plikter å utvise spesiell aktsomhet ved bruk av kjøretøy om 

natta. Av- og påstigning av biler(drosjer) om natten skal IKKE foregå inne 

på borettslagets område. Tomgangskjøring utenfor boligene er forbudt. Biler 

må til vanlig settes på parkeringsplassene. Hensetting av uregistrerte 

kjøretøy er forbudt på borettslagets område. Styret kan gi dispensasjon en 

kort periode ved søknad. Plen, busker og beplantning skal vernes om. 

2. Det er ikke lov å sette fra seg barnevogner, ski, kjelker og lignende i 

trappeoppgangene. Disse skal plasseres i det store kjellerrommet. Barnas 

naturlige lek må respekteres innenfor borettslagets område. 

Foreldre/foresatte skal så langt det er mulig å kreve det, påse at barnas lek 

ikke sjenerer andre andelseiere. 

3. Risting og lufting av sengetøy, tepper og matter er forbudt fra balkongene. 

Stativene ute er beregnet til dette. Man kan henge sengetøy til lufting i 

soveromsvinduene. Dører til kjeller skal alltid være låst og lyset slukkes etter 

bruk. Ytterdører skal holdes lukket. 

4. Hvis det ved oppussing av leiligheten blir forsøpling i oppgangen plikter 

beboer å sørge for at denne blir rengjort.  

5. Det skal være ro i leilighetene etter kl. 23.00. Dette gjelder også festsalen i 

45-blokka. En moderat selskapelighet må likevel kunne tolereres også etter 

den tid. Hobby og musikkøvelser er ikke tillatt etter kl 20.00 på søn- og 

helligdager. Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale og 

samtykke av andelseier over, under og ved siden av, samt styret i 

borettslaget. Bruk av vaskemaskin er ikke tillatt etter kl 23.00 og ikke før kl 

12.00 på søn- og helligdager. Det er ikke tillatt å drive byggearbeider med 

støy fra maskiner og snekring etter kl 21.00 og før kl 12.00 på søn- og 

helligdager. 

6. Det er bare tillatt å holde en hund eller katt etter godkjenning fra styret og 

under forutsetning av at andre andelseiere ikke sjeneres. Katten skal være 

«innekatt». Lufting av hunder på borettslagets område er IKKE tillatt.  

7. Alt avfall skal sorteres. I søppelrommene er det beholdere for bioavfall, plast 

og restavfall. Papp, papir og drikkekartonger legges i egne containere ved 

parkeringsplassene. Glass/flasker/metall legges i egen container plassert ved 

Grøndalsbakken. 

8. Det er ikke anledning til å male balkongene i en slik farge at fasadens 

inntrykk endres. Det må ikke lages hull i aluminiumen(profilene) da dette 



reduserer brannsikkerheten og dreneringen ødelegges. 

Markisene/rullegardinene på balkongene vedlikeholdes av andelseier. Ved 

eventuelt skifte skal samme kvalitet og farge benyttes. Ved eventuell 

skiftning av markise skal godkjent firma brukes. Styret formidler dette. Tøy 

som tørkes eller luftes på balkongene skal plasseres slik at det ikke gir 

fasaden endret karakter.  

9. På grunn av brannfare er det ikke tillatt å bruke kull eller gassgrill på 

balkongene. Det kan brukes elektrisk grill på balkongen, men det frarådes, 

siden det normalt betyr at man fyller naboenes leilighet med matos. Naboer 

som blir plaget, kan kreve umiddelbar stans i grillaktivitetene. 

10. Alt arbeid innen rør- og elektrikerarbeid skal utføres av autoriserte 

fagpersoner.  

11. Garasjedørene skal holdes lukket. 

12. I den kalde årstiden skal alle ytterdører og vinduer i oppgangen være 

forsvarlig lukket. Vinduene i oppgangen må ellers ikke stå åpne oppe om 

natten og heller ikke i regn og kulde. Den som setter de opp må sørge for at 

de lukkes. Matboder må holdes rene og det må kun oppbevares luktfrie varer 

der. 

13. Det er ikke tillatt å ha fastmonterte antenner/parabolantenner. 

14. Framleie skal godkjennes av styret. Andelseieren er ansvarlig for alle skader 

og ulemper som påføres borettslaget aller andre andelseiere. Jfr. Vedtektene 

for borettslaget. 

15. Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin 

vedlikeholdsplikt, herunder oppsyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og 

utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til ulempe verken for 

andelseier eller servicepersonell. Ved oppgitt servicetidspunkt må andelseier 

være tilstede selv/stedfortreder, eller ved utlån av nøkkel. Andelseier kan 

også gi tillatelse til at generalnøkkel kan brukes. Hvis det ikke gis tilgang 

ved servicetidspunkt og dette medfører ekstra utgifter for borettslaget vil 

dette bli belastet andelseier. 

16. Andelseier er erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av 

overtredelse av husordensreglene eller annen uaktsomhet. Som 

husordensregler gjelder også de særskilte instrukser som til enhver tid er gitt 

i eiendommen for behandling av teknisk utstyr. Skader som skyldes ulovlig 

eller ufagmessig inngrep på bygning, innredning eller tekniske installasjoner 

medfører økonomisk ansvar. 

 

Endret sist på generalforsamling 2016.  





















BUDSKJEMA

For eiendom

Mastmovegen 47 A, 2414Elverum

Gnr. 31 Bnr. 1339 i Elverum kommune, Mastmoen Borettslag

Oppdragsnummer 1-18-0029

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM :

Kjøpesum Kr. _____________________________

+ omkostninger ihht. opplysninger i salgsoppgave

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK :

Låneinstitusjon Referanse & tlf.nr.

Egenkapital: kr

Totalt kr

EGENKAPITALEN BESTÅR AV : Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

KRYSS AV HER DERSOM DU ØNSKER : En uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig
Et uforbindtlig tilbud på boligkjøperforsikring

ØNSKET OVERTAGELSESDATO

NÆRVÆRENDE BUD ER BINDENDE FOR

UNDERTEGNEDE FREM TIL OG MED DEN

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 (akseptfrist)

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

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er
bindende for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres
innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at bud kan kreves fremlagt av kjøper ref. regler for budgiving.

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.

Navn: Navn:

Personnr: Personnr:

Postadresse: Postadresse:

Postnr / poststed: Postnr / poststed:

Tlf.arb Tlf.arb

Tlf.priv Tlf.priv

E-mailadr: E-mailadr:

Dato: Dato:

Sign: Sign:

Legg ved legitimasjon her Legg ved legitimasjon her

Besøksadresse
Lindbergbakken 3

Telefon
23 90 50 11

Telefaks E-mail:
lt@mbeiendom.no

Mona Bjerke Eiendom AS
Orgnr. 815242602



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. 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 e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. 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 o.l. Normalt vil ikke et bud med
forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. 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. Megler 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 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 er 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 f.eks 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.



Fra 01.01.14 gjelder nye regler for budgivning. Benytt 
“Gi bud”-knappen på eiendommens annonse for å registrere 
ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen åpner nettsiden 
TryggBudgivning.no som er integrert i meglersystemet. 
Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk 
inn i budjournalen på den respektive eiendommen.
 
Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke BankID. 
Det er derfor viktig å huske å ta med deg din BankID-brikke 
på budgivningsdagen. Du kan gi bud fra datamaskin, nettbrett 
eller smarttelefon. 

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke 
å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler. 
Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering 
pr. SMS om at budet er mottatt.
 
Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt 
med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som  
du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres også 
automatisk inn i meglersystemet.

tryggbudgivning.no

NYTT BUDREGLEMENT

- den enkleste 

og mest  sikre 

måten å by på 

bolig i dag!

GI BUD MED BANKID

På eiendommens 
annonse vises det 
en “Gi bud”-knapp 
for elektronisk 
budgivning.

IDENTIFISER MED BANKID

Innlogging fungerer på 
samme måte som i din 
nettbank. Du kan også 
bruke BankID App (iOS/
Android) eller BankID  
på mobil.

REGISTRERING AV BUD

Nettsiden hjelper deg 
med korrekt utfylling 
av budmeldingen.

ELEKTRONISK SIGNERING

BankID lar deg signere 
budmeldingen elektronisk.
Budmeldingen overføres 
til eiendomsmegleren.

BUDRUNDEN

Etter signering vil du 
motta en SMS-kvittering.
Gi budforhøyelser med 
BankID eller ved å svare 
på SMS-kvitteringen.

LØSNINGEN ER EN DEL AV MEGLERSYSTEMET WEBMEGLER 
OG LEVERES OG DRIFTES AV WEBSYSTEMER AS

Lykke til!



 
 
 
 

 
SELGE ELLER LEIE UT EIENDOM? 

 
Skal du selge, leie ut eller refinansiere  

din bolig-, fritid- eller næringseiendom, 
ta kontakt for en rask, uforpliktende verdivurdering  

og tilbud på våre tjenester! 
 

Med vennlig hilsen 

Mona Bjerke eiendom AS 

 

   Mona Bjerke 
                          Daglig leder / eiendomsmegler MNEF 

                                                      Tlf. 23 90 50 11 – mob. 926 39 061 
                                                                  mona@mbeiendom.no 

 

                                          www.mbeiendom.no 
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