
KRISTIANSAND S  
Kongsgård Alle 10 A 4.Etg 

Prisant.: kr. 1.780.000,- + omk 

Eierform: Andel/borettslag 

Boa: 68 m² 

Felleskostnader: kr. 1.988,- 

Fellesgjeld: kr. 71.939,- 



3-0013/07 

3 roms leilighet-Lund 
 
Adresse: 
Kongsgård Alle 10 A 4.Etg, 4631 KRISTIANSAND S 
 
Oppdragsnummer: 
3-0013/07 
 
Betegnelse: 
Kommunenummer 1001, Gårdsnr. 152, Bruksnr. 542 
Andelsnr. 82 
Borettslags fortaksnummer: 952864386 
 
Etasje: 
4. etasje 

 
Eier: 
Lars Verket 
 
Eieform: 
Andel/borettslag 
 
Byggeår: 
1953 
 
Prisantydning: 
Kr. 1.780.000,-+ omkostninger. 
 
Ligningsverdi: 
Kr. 167.875,- pr 31.12.06 





Fradragsberettiget: 
Renteutgifter av andel fellesgjeld kan trekkes fra på 
selvangivelsen som vanlige gjeldsrenter.  
 
Felleskostnader: 
Kr. 1.988,- pr. mnd. 
 
Felleskostnader inkluderer:  
Kommunale avgifter, forsikring på bygg, renter og avdrag 
fellesgjeld, utvendig vedlikehold, grunnpakke tv, vaktmester, 
calling anlegg  
 
Fellesgjeld: 
Kr. 71.939,- pr 31.12.07 
 
 

Adgang til utleie 
Eventuell utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets 
styre.For andelsboliger er det borettslaget som er 
hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierne har 
hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne. 
Andelseierne er felles ansvarlig for borettslagets økonomi. 
Borettslaget har tegnet forsikring mot husleietap. 
 
Boa: 68 m² 
 
Innhold: 
Leiligheten ligger i 4 etg og inneholder: Stue, kjøkken, bad, 2 
soverom og gang. 2 boder i kjeller og 1 på loftet. 
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KOBB 

TEKNISK AVDELING 

TILSTANDSRAPPORT AV BORETTSLAGLEILIGHETER 
 

GENERELLE OPPLYSNINGER: 

Boligareal: 68 m2 
  
Leilighetsnummer: 010/082 
  
Borettslag: Valhalla Brl.  
  
Type: Lavblokk 
  
Etasje: Leilighet i 4. etg. 
  
Selger: Lars Verket 
  
Adresse: Kongsgård Allè 10 A 
  
Postnr. og –sted: 4631 Kristiansand 
 
Sammendrag av tilstandsvurderingen: 
 
Leiligheten er i generelt bra stand, se for øvrig anmerkninger i vedlagt rapport. 
Arealet er målt i samsvar med NS 3940, 1986-utgaven.      
      
      
Se detaljene i rapporten.  
Rapporten kan fåes ved henvendelse til salgsavdelingen. 
 
 
Tilstandsvurdering av borettslaget: 
Det er utført tilstandsvurdering av borettslagets bygningsmasse: 
Nei        
Ja X utført i september 1996 
Kopi av konklusjon i tilstandsvurderingen kan fåes ved henv. til KOBB`s salgsavdeling 
 
Tilstede v / besiktigelsen:   Lars Verket 
  
Dato for befaring:. 15.11.07 
  
Takstmann: Lars Ørjan Vegusdal 
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Vedlegg til tilstandsrapporter. 
 

De forskjellige takstorganisasjonene, Sørlandets Eiendomsmeglerforening, KOBB og Forbrukerrådet i Vest-
Agder har i fellesskap utarbeidet dette vedlegget til tilstandsrapportene, (heretter kalt TR). 
 
Denne informasjonen fritar ikke takstmannen for ansvar, men er utarbeidet for at mottakeren av TR lettere skal 
kunne danne seg et riktig bilde av boligens kvalitet. 
 
Generelt: 
TR skal være utført av fagfolk som spesielt skal se etter feil og mangler det kan være vanskelig for ukyndige å 
oppdage.  Rapporten går derfor ikke i detalj m.h.t. de ting som er lett synlige.  Tapeter, gulvbelegg, vanlig 
slitasje o.l. regner takstmannen med at kunden selv ser.   
 
Fuktmålinger: 
Alle som avholder TR skal foreta fuktmålinger.  Fuktmålinger er imidlertid vanskelige å få nøyaktige.  Leseren 
av rapporten bør derfor merke seg hva som er skrevet om fuktfaren.  Bad med sprekk i fliser, fuger, eller med 
dusj direkte mot fliser (ikke dusjkabinett) er faremomenter man bør være klar over og sjekke ekstra nøye.  
Nytten av fuktmåling i kjeller og på loft kan variere etter årstidene og været i den perioden målingene er foretatt.  
Er du i tvil bør takstmannen kontaktes for flere opplysninger.  I eldre boliger er der ofte benyttet sluker av 
støpejern i gulv.  Disse er det vanskelig å få tilfredsstillende tetting rundt, noe som kan føre til lekkasje.  
 
Endret bruk av boligen.     
Den som leser en TR bør være klar over at den er skrevet ut fra det bruket som har vært av boligen.  Endret 
bruk som flere familiemedlemmer, flere som dusjer oftere, bytting fra badekar til dusj, større strømforbruk  o.l. 
kan medføre at eksisterende kvalitet, som tidligere var god nok, kan føre til lekkasjer, sikringer som ryker o.l. 
 
Merknader om råte/skadedyr. 
Dersom det i rapporten er opplysninger om «råte i kledning», er dette normalt en del av det ytre vedlikeholdet 
som skal utføres av borettslaget. Vedtektene kan imidlertid ha bestemmelser om at det er andelseieren som har 
ansvaret for kledningen. Hvis TR’en innholder noe angående skadedyr e.l., bør disse opplysningen undersøkes 
nøyere.  Snakk gjerne med takstmannen for å få en redegjørelse på hvor omfattende dette er, hva det vil koste, og 
når reparasjoner må foretaes.  Det finnes også spesialfirmaer som kan kontaktes. 
 
Offentlige bestemmelser: 
Eiendommen skal være i samsvar med offentlige bestemmelser, om ikke annet er avtalt.  Det betyr at f.eks. 
elektrisk anlegg og pipe skal være i forskriftsmessig stand. 
Kontroll av pipe, elektrisk anlegg og VVS inngår vanligvis ikke i en TR, men må i tilfelle bestilles spesielt 
og utføres av dertil egnede spesialister. 
 
Verdt og vite ved kjøp og salg av borettslags leiligheter: 
En tilstandsrapport på en borettslags leilighet omhandler kun det som andelseier har vedlikeholdsansvaret for 
(vanligvis indre vedlikehold). Tilstanden på borettslagets bygningsmasse er avgjørende for fremtidige 
felleskostnader (husleie). Sjekk derfor med megler/selger om der foreligger en tilstandsvurdering. 
 
Sluttkommentarer: 
Husk at de feil og mangler som er beskrevet i rapporten i de aller fleste tilfeller fratar deg retten til å reklamere 
på disse.  Undersøk derfor meget nøye, ta gjerne kontakt med takstmannen, selgeren eller megleren, for å få 
utfyllende opplysninger. Dersom disse opplysningene er av betydning bør de være skriftlige. 
Husk at boligen normalt skal ha den standarden man kan forvente av en bolig fra den tiden den er bygd.  En 
bolig fra 1950 har således normalt en lavere standard enn en bolig fra 1995.  Det kan f.eks. gjelde isolasjon, 
rør/sanitæranlegg og kapasiteten på det elektriske anlegget. 
 
Kristiansand, 13.12.05. 
 
KOBB 
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GENERELT OM KJØP OG SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER 

 
Verdt og vite ved kjøp og salg: 
 
 
• Kjøp og salg av leiligheten: 
Dette er en sak mellom kjøper og selger. Kjøper besiktiger leiligheten og gir bud på leiligheten 
ut ifra den tilstand leiligheten befinner seg i. 
 
• Andelseiers vedlikeholdsplikt av leiligheten: 
Det er §§ 5-11 til 5-17 i borettslagsloven som regulerer andelseierens og borettslagets 
vedlikeholdsansvar. Borettslagets vedtekter kan ha bestemmelser som fraviker lovens 
bestemmelser. Grovt sagt har borettslaget ansvar for ytre vedlikehold og andelseier for indre 
vedlikehold. Andelseierens vedlikeholdsansvar medfører at han må holde leiligheten i 
forsvarlig stand. Det vil si at vedlikeholdet må være slik at det ikke oppstår skade eller ulempe 
for andre andelseiere eller borettslaget. 
 
• Manglende utført vedlikehold: 
Mangelfullt indre vedlikehold som medfører fare for eller skade på borettslagets eiendom kan 
borettslaget kreve utbedret.  
Borettslaget kan om nødvendig sette leiligheten i stand på andelseiers vegne og på hans 
bekostning. 
 
Mangler / skader som nevnt ovenfor bør avklares før salgskontrakten undertegnes. 
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DEFINISJON AV TILSTANDSKLASSER: 

TILSTANDSKLASSE 

0 1 2 3 
Meget god God Dårlig Meget dårlig Tekniske forhold 

Ingen tiltak 
nødvendig 

Tilstrekkelig med
fortsatt normalt 

vedlikehold 

Behov for ekstra- 
ordinært 

vedlikehold el. 
Reparasjon 

Behov for 
omfattende 

reparasjon el. 
utskifting 

Tid for tiltak 
(Veiledende) 

 
Innen 2-5 år Innen 0-2 år Straks 

 

Under tilstandsvurderingen var leiligheten: 

Møblert: Ja 

 
 
Villkår for tilstandsrapporten: 
 
Rapporten omfatter de deler av bygningen som andelseier har vedlikeholdsansvar for 
i følge borettslagsloven og borettslagets vedtekter. 
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet ut ifra de muligheter vi har hatt til å besiktige leiligheten uten 
å foreta bygningsmessige inngrep. 
 
Ansvaret gjelder ikke dersom leiligheten skulle vise seg å lide av skjulte feil og mangler som 
ikke kan konstateres ved visuell kontroll. Det er ikke foretatt flytting av inventar eller utstyr 
i forbindelse med besiktigelsen. 
 
Ansvar for økonomiske tap som oppdragsgiver eller tredjemann måtte lide, og som kan påvises å 
ha direkte sammenheng med vurderingen som er foretatt, er under en hver 
omstendighet begrenset oppad til 1,5 mill. kroner. 
 
Det tas forbehold om mulige feil i opplysninger gitt av andelseier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3-0013/07 



BOLIGEN GENERELT  ETASJE:   

 
DELOBJEKT/OMRÅDE 
 

TILST. 
KLASSE 
0-1-2-3 

 
KOMMENTAR/TILTAK 
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Stue 
 

 
 
1 

 
 
Lås i balkongdør er defekt. 

 
Kjøkken  
 

 
 
1 

 
 
Gulvet har litt skjolder. 
Del av innredning med benkeplate 
opplyses å ha blitt montert ny i 1998-99.
Oppvaskmaskin medfølger. 
Innredningen skal i følge andelseier 
fungere tilfredsstillende. 
En litt løs front på sokkel. 
Ventilator med kullfilter i dårlig 
forfatning. 
Avskalling av maling i et hjørne på 
vindu. 
Ingen fukt registrert i gulv langs 
kjøkkenbenk. 

 
Gang  

 
 
1 

 
 
Dør til bad er litt tung å lukke. 
Et par dører er fjernet og er erstattet med 
buede åpninger.  
Dørene opplyses å være i bod. 
Dørtelefon. 
Mangler list v/dørsvill v/entrèdør. 
Ekstra gulvlist er lagt langs vegg. 
Skapdører over garderobe tar litt i 
hverandre. 

 
Soverom 1 

 
 
1 

 
 
Litt slitt gulvteppe. 
Opplyses å være tregulv under dette. 
Noen merker etter hyller på vegger. 

 
Soverom 2 

 
 
1 

 
 
Noe avskalling av maling på vindu. 
Vindu tar litt i karm når det svinges opp.
Glipe mellom gulvteppe og vegg. 
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BOLIGEN GENERELT  ETASJE:   

 
DELOBJEKT/OMRÅDE 
 

TILST. 
KLASSE 
0-1-2-3 

 
KOMMENTAR/TILTAK 
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Bad 
 

 
 
 
1 

 
 
Badeværelset opplyses å ha blitt 
renovert i 1998-99 av fagfolk (VVS-
Interiør). Det skal være membran under 
fliser. Noe fukt registrert i gulv omkring 
sluk v/servant samt innerst i dusjhjørnet.
Konstruksjonen under kan være tørr 
hvis membranen er tett. 

   
 
TEKNISKE ANLEGG 

  

 
Ventilasjon  
Ventil i kjøkken, bad og gang. 
For øvrig ventiler i vinduer. 

  
 
 

 
Rør og sanitær 
Avløpsrør i pvc/støpejern. 
Vannrør i kobber. 
Vvbereder i kjøkkenbenk. 
En hendlet armatur. 

  
 
Rør, vask, armtur, tilslutninger og 
ventiler virker etter visuell gjennomgang 
i bra stand.  
Berederen er fra 1999, 116 liter.  
Det regnes en gjennomsnittlig levetid 
for beredere til ca. 20 år. 

 
Elektrisk anlegg 
Sikringsskap i fellesgang. 
Patron/automat sikringer. 

  
 
Anlegget er ikke nærmere vurdert. 
Kursfortegnelse mangler i sikringsskap. 

 
Oppvarming 
Elektrisk/ved. 

  
 
El. varme i gulv på bad. 

 
Brannsikring 
Røykvarsler.  
Pulverapparat. 

  

 
Tv anlegg 
Kabel TV anlegg. 
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BOLIGEN GENERELT  ETASJE:   

 
DELOBJEKT/OMRÅDE 
 

TILST. 
KLASSE 
0-1-2-3 

 
KOMMENTAR/TILTAK 
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Vinduer og dører 
Vinduer med 2 lags isolerglass. 
Balkongdør i stue. 
Innvendige malte fyllingsdører. 
Lyd- og brannklassifisert entrèdør. 

 
 

 
Noen flere av vinduene i leiligheten er 
punktert. 

 
Bod 
2 boder i kjeller. 
1 bod på loft. 

  
 
Ikke nærmere vurdert. 

 
Fellesrom 
Vaskeri. 
Sykkelbod.  
Tørkeloft. 

  
 
Ikke nærmere vurdert 

 
Balkong 
Ja. 

  
 
Ikke nærmere vurdert. 

 
Garasje 
 

  
 
Ingen garasje. 
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Nabolagsprofil™

Beliggenhet Servicetilbud

KartDemografi

Kongsgård Alle 10 A, 4631 Kristiansand S

Tilhørighet
Kommune Kristiansand
Grunnkrets Solbygg
Kirkesogn Lund

Steder i nærheten
Lund kirke 0,2 km *
Kjøita Park 0,6 km *
Lahelle brygge 0,6 km *

Transport
Flyplass Kristiansand Kjevik 14,5 km
Jernbanestasjon Kristiansand 2,3 km

Idrett/friluft
Idrettsanlegg Odderneshallen 0,3 km *

Badmintonhallen 0,3 km *
Treningssenter Spicheren Treningssenter 0,9 km *

Skoler
Lovisenlund skole (1-7 kl.) 0,4 km *
Wilds Minne skole (1-7 kl.) 0,9 km *
Havlimyra skole (1-10 kl.) 1,1 km *
Oddemarka skole (8-10 kl.) 0,3 km *
Kvadraturen Skolesenter 1,2 km
Tangen videregående skole 1,4 km

Barnehager
Knerten familiebarnehage (0-5 år) 0,2 km *
Lund menighetsbarnehage (3-5 år) 0,3 km *
Lundskråga barnehage (1-5 år) 0,3 km *

Varer/tjenester
Kjøpesenter Postgården 1,9 km
Postkontor Lundsiden postkontor 1,2 km
Apotek Vitusapotek Lund 1,0 km
Vinmonopol Kongensgata Vinmonopol 1,2 km
Dagligvare Coop Prix Kristiansand  St. Olavsv. 15 0,1 km *
Kiosk/video Mix Lund Kiosk, Vipro 0,3 km *
Bensin Shell Walhalla 0,4 km *

18
.2

%

4.
3% 7.

7%

1.
5%

22
.4

%

37
.5

%

37
.5

%

27
.2

%

14
.2

%

29
.5

%

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre
(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Kommune: Kristiansand 74437 31815
Grunnkrets: Solbygg 809 587

Nøkkelopplysninger for nabolaget
(Solbygg grunnkrets)

Andel menn 44,1%
Andel kvinner 55,9%
Gj. snitt alder menn 41 år
Gj. snitt alder kvinner 51 år
Husholdninger med barn: 12,9 %
Husholdninger uten barn: 87,1 %
Gj. snitt byggeår: 1973
Gj. snitt tomtestørrelse: 454 kvm

Kilde: SSB 2003, 2004

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS
eller Garanti - Kristiansand kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS
Copyright © Eiendomsprofil AS 2007
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Egne notater 
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Boligkjøperforsikring 
– en avtale som sikrer deg et trygt boligkjøp!
Selv om selgeren gjør sitt ytterste i 
forhold til å gi all informasjon om sin 
bolig, og eiendomsmegleren gjennom-
fører oppdraget korrekt, er det ikke mulig 
å gardere seg mot uforutsette problemer 
når man kjøper bolig. Skulle noe oppstå, 
vil du spare både tid, penger og krefter på 
å ha en profesjonell part som hjelper deg 
fra første dag. 

Statistikken viser at det oppstår konflikter 
ved nærmere 20% av dagens boligkjøp, 
og nesten 70 % av klagene blir avvist. 
 Etter først å ha fått avslag, får 40% tilbud hvis de kobler inn advokat.

Boligkjøperforsikring dekker:
1. Fri tilgang til advokathjelp ved krav etter kjøp av bolig i 5 år.
2. Alle kostnader til skadetakst og vurdering av feil/skade.
3. Skulle du bli idømt motpartens saksomkostninger dekker vi dette også.

Det er ingen egenandel på Boligkjøperforsikring.

Enkelt og trygt
Boligkjøperforsikring tegnes i samarbeid med din megler senest på kontraktsmøtet.

HELP Forsikring AS representerer deg som boligkjøper. Selskapet er eid av private og større  
finansielle aksjonærer. Våre største eiere er Storebrand Livsforsikring AS og Ferd AS.

Tlf.: 07123 • Fax: 22 83 15 20

Boligkjøperforsikring koster 2,5 promille* 
av kjøpesum – ingen egenandel!

*Minimum kr 3.500 og maksimum kr 7.500

www.helpforsikring.no

Tar vi saken, så slipper du
Med Boligkjøperforsikring kan du overlate  
alt til oss, hvis tvisten først skulle oppstå

1870 Produktark boligkjøper.indd1   1 20-03-07   15:52:06



Kjøper er oppfordret til å besiktige eiendommen. Eiendommen selges i den stand 
den var ved kjøpers besiktigelse, jfr. Avhendingsloven § 3-9.

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forholdet ved eiendommen som selger kjente eller måtte 
kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man 
kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.

Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man 
kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, eller ikke er blitt rettet i tide.

Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra 
kjøpesummen og forholdene ellers.

Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

VIKTIG
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser.
Interessenter oppfordres til å befare eiendommen godt, og gjerne sammen med 
sakkyndig.

AREALBEGREP

BRUTTOAREAL / BTA er målt etter reglene i NS 3940 pkt. 6.3 og er hele boligen inklusiv 
boder og kjellerrom, men eksklusiv terrasser/ balkonger og eventuelle fellesdeler i 
flermannsboliger, f.eks trapperom, felles boder, vaskerom, oppbevaringsrom o.l. Arealet er 
målt inklusiv yttervegger til midt i eventuell vegg mot naboleilighet eller mot felles del.
BOLIGAREAL / BOA er målt etter reglene i NS 3940 pkt. 6.4.1 dog slik at målbare rom 
skal være bygningsmessig innredet til sitt formål samt overflatebehandlet.  Arealet er målt 
eksklusiv yttervegger.
GRUNNFLATE er målt utvendig grunnmur eksklusiv terrasser/ balkonger, utvendige 
trapper o.l.
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Budskjema
BRUK BLOKKBOKSTAVER

Oppdragsnr.:

Adresse:

Undertegnede inngir herved følgende bud på ovennevnte bolig:

NOK

+ offentlige omk. og omk. til forretningsfører. Se salgsoppgave.

Kjøpesum og omkostninger finansieres slik:

pøleBesnarefeRlatipak / nojsutitsnienåL

Egenkapital

Totalt

Mitt/vårt bud er gitt med forbehold om:

Ønsket overtakelse:

Budet vedstås til og med den:                                                  kl.
I forbrukerforhold skal megler ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn 24 timer regnet fra siste
annonserte visning.

Jeg/vi er klar over at dette budet er bindende når det er kommet til meglers kunnskap, dersom det ikke er 
tatt spesielle forbehold. Et avgitt bud kan ikke trekkes tilbake når det er gjort kjent for megler. Hvis budet
aksepteres, er det inngått bindene avtale. Videre er jeg/vi innforstått med at selger kan avslå eller akseptere 
et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Jeg/vi er innforstått med at kontrakt skal inngås på de
rettigheter, forpliktelser og de vilkår som fremgår av salgsoppgave.

Jeg/vi ønsker å tegne kjøperforsikring via HELP AS
(Premie 0,25% av kjøpesum. Min kr. 3.500,- maks kr. 7.500,-) Ja Nei

Sted, dato: 

:.rnnosreP:nvaN

:.rnnosreP :nvaN

:.bra .flT :esserdA

:.virp .flT :detstsoP                            :.rntsoP

:.boM .flT:tsop-e

Underskrift:

Forhøyelser/endringer/notater:

Skjemaet leveres/sendes til ditt GARANTI-kontor.
GARANTI Kristiansand Fax:38 02 61 83 
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Forbrukerinformasjon om budgiving
Informasjonen er utarbeidet i samarbeid mellom Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, 
Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen og Norges Eiendomsmeglerforbund.

1. På forespørsel skal publikum få kunnskap om aktuelle bud på en eiendom.
Relevante forbehold skal samtidig oppgis.

2. Bud skal inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver.

3. Megleren anbefaler at hver budgivers første bud har minst 24 timers akseptfrist. Der det er flere
annonserte visninger anbefales det at 24-timersfristen tidligst løper fra siste annonserte visning.

4. Fra 1. januar 2007 gjelder nye regler for budgivning. Blant annet skal megler, i forbrukerforhold, ikke 
formidle bud med kortere akseptfrist enn 24 timer regnet fra siste annonserte visning. Reglene for dette er 
hjemlet i forskrift om eiendomsmegling § 8-6. 

Budgivere bør ikke sette en kortere akseptfrist enn at megleren har mulighet til å informere samtlige
interessenter til eiendommen. Det skal ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere, for
eksempel «Ingen andre budgivere skal vite om budet», «Jeg byr kr 5000,- over ethvert bud som kommer
inn» og lignende. Budgiver skal inngi første bud skriftlig, mens senere bud fra samme budgiver kan inngis
muntlig.

5. Budets innhold:
I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr./bnr.), budsum, budgivers navn, adresse, e-mailadresse, 
telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og 
eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig, eller andre forbehold. Normalt 
vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud 
avgis.

6. Eiendomsmegleren bør uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren.

7. Det gjøres spesielt oppmerksom på at bud er bindende for budgiveren frem til akseptfristenes utløp. 
Dette gjelder selv om høyere bud kommer inn. Man skal derfor ikke by på flere eiendommer samtidig.

8. Eiendomsmegleren skal så langt som mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud.

9. Dersom en budgiver ber om det skal den faglige leder i foretaket bekrefte andre bud på eiendommen. 
En slik opplysning skal ikke inneholde annen informasjon enn budrundens historikk, dog uten at 
budgiverne kan identifiseres.

10. Dersom en kjøper krever det, har han anledning til å kontrollere saksgangen på budgivningen etter at 
eiendommen er solgt. Dette vil skje på meglers kontor sammen med faglig leder. Øvrige budgiveres navn 
vil i slike tilfeller fremkomme. Ved å be om slik informasjon aksepterer kjøper at han ikke kan offentliggjøre 
den informasjon han får. Sensitive opplysninger om for eksempel finansiering m.v., vil ikke fremkomme da 
dette er underlagt personvern/taushetsplikt. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, kan 
budet fremmes gjennom advokat eller statsautorisert eiendomsmegler, som bekrefter at budet er reelt.

11. Oppdragsgiver står fritt til å akseptere og eventuelt forkaste ethvert bud.

12. Når et bud er akseptert, er handel kommet i stand og megler skal varsle øvrige budgivere. 
Varsel om at bud er akseptert, frigjør andre budgivere selv om akseptfristen for disse ikke er utløpt.

13. Vær oppmerksom på at det ikke eksisterer noen angrefrist ved salg/kjøp av eiendom.

14. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt 
aktuelle interessent





Standard: 
Stue: furugulv, malt glassf ber på vegg.  i
Kjøkken: furugulv, malt glassf ber på vegg. Oppvaskmaskin.i  
Bad: Fliser på gulv, f iser på vegg. Veggmontert wc,l  
dusjhjørne, opplegg til vaskemaskin.  
Soverom: Teppe på gulv, malt glassf ber på vegg.  i
Soverom: Teppe på gulv, malt glassf ber på vegg.i  
Gang:Laminatgulv og malt glassf ber.i  
 
Beliggenhet: 
Pen beliggenhet i attraktivt område øverst på Valhalla. 
Dagligvare og buss like ved. Kort avstand til UiA, skoler, 
barnehage, Sør Arena og Lund Kirke. Gangavstand til 
Kvadraturen og førsteklasses friarealer med badestrand. Lite 
traf kk.i  
 
 

Adkomst: 
Se nabolagsprof li  
 
Tomten: 
Tomtetype: Felles eiet tomt for hele boretslaget.. 
Tomtestørrelse: 12424 m2 
 
Byggemåte: 
Se beskrivelse i vedlagte takst/eierskifterapport, utarbeidet av 
takstmann. 
 
Bebyggelse: 
Hovedsakelig blokkbebyggelse. 
 
Borettslag: 
VALHALLA BORETTSLAG 



Parkering: 
Bilopstilingsplasser på tomten og langs gate. 
 
Forretningsfører: 
KOBB er forretningsfører. Interesserte oppfordres til å studere 
siste års regnskap / budsjett, protokoll, vedtekter, 
husordensregler for borettslaget, som fås utlevert ved 
henvendelse til megler.  
 
Oppvarming: 
Elektrisitet og ved ovn. 
 
Vann/kloakk: 
Eiendommen er tilknyttet off. vei, vann og kloakkavløp. 
 
Offentlige planer/konsesjon: 
Området er regulert til boligformål. 
 
Pant: 
Borettslaget har pant for forfalt ikke betalte felleskostnader. 
 
Dyrehold: 
Eventuelt husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget 
etter søknad. 
 
Godkjennelse: 
Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Kjøper bærer 
selv risikoen for godkjenning. 
 
Overtagelse: 
Etter avtale med selger. 
 
Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse   
Det foreligger ingen ferdigattest for dette bygget. Bygget ble 
oppført i 1953. 
 
Takst/eierskifterapport dato: 
15.11.2008 
 
Forkjøpsrett: 
Forkjøpsrett for KOBB sine medlemmer. 
 
Eierskifteforsikring: 
Selger har tegnet eierskifteforsikring. Interessenter oppfordres 
til å gjøre seg kjent med vedlagte egenerklæringskjema. 
 
Offentlige omk. og omk. til forretningsfører:  
Utprøving forkjøpsrett kr. 4 300,-  
Eierskiftegebyr kr. 3 440,-  
Hjemmelsoverføring kr 430,-  
Pantenotering kr 430,- pr erklæring  
Panteattest kr 172,- 
Innmeldingsavgift i KOBB kr 500,-  
Kontingent medlemskap 165,- 
 
Betalingsvilkår: 
Kjøpesum med tillegg av omkostninger innbetales til megler 
før overtagelse. 
 
Hvitvasking: 
Megler plikter iht. Hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å 
innberette mistenklige pengeoverføringer. 
 
Produksjonsdato: 
29.01.2008 
 
Saksbehandler: 
Ole Magne Eliassen  
Mobil: 480 34 309 
ole.magne.eliassen@garanti.no 
 
 
 

Vederlag: 
Oppdragsgiver har inngått følgende vederlagsavtale med 
saksbehandler: 
Provisjon 2,5% av salgssummen 
 
Visning: 
Som annonsert eller etter avtale med saksbehandler. 
 
Servitutter: 
Tinglyst: 24.11.54. 2129 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.  
Tinglyst: 28.0655. 1347 ERKLÆRING/AVTALE  
Tinglyst: 21.11.56. 2289 ERKLÆRING/AVTALE  
Tinglyst: 06.06.06. 11767 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE  
 
Vilkår: 
De opplysninger som fremgår av denne salgsoppgave er i 
hovedsak gitt av nåværende eier av eiendommen og fra andre 
tilgjengelige kilder. Selv om saksbehandler har oversikt over de 
forhold som er av betydning, og som er tilgjengelig via 
relevante registre og arkiver, har De anledning til selv å foreta 
de undersøkelser som De mener er vesentlige for Deres 
eventuelle bud/kjøp av eiendommen. 
 
Herunder f.eks.; 
Besiktige eiendommen sammen med bygningskyndig person 
 
- Undersøke vann og kloakkforhold 
(teknisk etat i kommunen) 
- Undersøke reguleringsforhold 
(teknisk etat i kommunen) 
 
Skulle De få opplysninger som De mener er i strid med 
salgsoppgaven eller ha ubesvarte spørsmål: ta kontakt med 
saksbehandler som vil kunne bringe klarhet i saken. 
 
Kjøper er oppfordret til å besiktige eiendommen. 
Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers 
besiktigelse, jfr. Avhendingsloven § 3-9. 
 
Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller: 
 
Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved 
eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som 
kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel 
bare dersom man kan gå ut fra at det har innvirket på avtalen 
at opplysningene ikke ble gitt. 
 
Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. 
Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at 
opplysningene har virket inn på avtalen, eller ikke er blitt rettet 
i tide. 
 
Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper 
hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og 
forholdene ellers. Når eiendommens tomt har et vesentlig 
mindre areal enn opplyst av selgeren. 
 
 
 
 
 
 



OPPDRAGSNUMMER: 3-0013/07 
 
Garanti Eiendomsmegling Kristiansand org.nr. 991 773 347 
Fagansvarlig: Marianne Rødland-Widerøe 38 07 90 74 
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SAKSBEHANDLER: 
Ole Magne Eliassen 
Kontortelefon:38 07 90 76 
Mobiltelefon:480 34 309 
Kristiansand 
Rådhusgt 14 
4664 KRISTIANSAND S 
Telefon: 38022222 
Faks: 38 02 61 83 


