
2014 ENEBOLIG

Blommenholm

Nyoppført,
innflyttingsklar

enebolig m/høy
standard

- PERFEKT FOR BARNEFAMILIER!

GAMLE DRAMMENSVEI 171 C



Proa eiendomsmegling er en utpreget kvalitetsmegler.
Kundenes beste er til enhver tid vårt hovedfokus. Vi vet at
gode prestasjoner er noe som skapes gjennom tydelig
strategi, stor faglig kompetanse og riktig motivasjon.



Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Selger/megler 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 potensiale.



VÅRE KONTORER

Proa Eiendomsmegling er lokalisert flere steder i landet, men driver etter

nøyaktig samme høye krav til kvalitet i alle ledd av salgsprosessen.

Kompetente meglere med det beste materiellet og den rette motivasjonen 

gir trygg og effektiv megling til best pris – hver eneste gang.

Det er lønnsomt å benytte Proa Eiendomsmegling.

VÅRE KONTORERVÅRE KONTORERVÅRE KONTORER

7. Sandviken
8. Småstrandgaten

9. Chr. Michelsensgt.
10. Proaktiv Oppgjør
11. Proaktiv Prosjekt

1. Trondheim Sentrum
2. Trondheim Syd
3. Trondheim Øst

4. Orkdal

5. Fana
6. Voss

12. Stavanger

5. Fana
Nesttunveien 94, Nesttun
Tlf.: 55 27 40 70
fana@proaktiveiendom.no

9. Chr. Michelsensgt.
Chr. Michelsensgt. 5A, Bergen
Tlf.: 55 90 44 00
bergen.cm@proaktiveiendom.no

1. Trondheim Sentrum
Søndre gate 16,  Trondheim
Tlf.: 73 99 22 55
trondheim.sentrum@proa.no

13.  Proa Jessheim
Gardermovegen 1C, Jessheim
Tlf.: 63 94 69 90
jessheim@proa.no

6. Voss
Vangsgata 16, Voss
Tlf.: 56 52 19 50
voss@proaktiveiendom.no

10. Oppgjør
Tlf.: 55 36 40 60
oppgjor@proaktiveiendom.no

2. Trondheim Syd
Søbstadveien 1, Heimdal
Tlf.: 72 47 13 30
heimdal@proa.no

14. Lørenskog
Ola Hegerbergsgate 8, Rasta
Tlf.: 67 90 40 10
lorenskog@proa.no

7. Sandviken
Sandviksbodene 1B, Bergen
Tlf.: 55 30 32 00
sandviken@proaktiveiendom.no

11. Prosjekt
Tlf.: 55 36 40 45
prosjektmegling@
proaktiveiendom.no

3. Trondheim Øst
Brøsetveien 168,  Trondheim
Tlf.: 73 20 26 50
moholt@proa.no

15. Lillestrøm
Storgata 5A, Lillestrøm
Tlf.: 63 80 59 90
lillestrom@proa.no

8. Småstrandgt.
Småstrandgaten 6, Bergen
Tlf.: 55 36 40 40
firmapost.proaktiv.bergen@
proaktiveiendom.no

12. Stavanger
Tlf.: 51 52 75 75
stavanger@proaktiveiendom.no

4. Orkdal
Orkdalsveien 49 A, Orkanger
Tlf.: 72 47 13 30
orkdal@proa.no

16. Bekkestua
Gamle Ringeriksvei 37, Bekkestua
Tlf.: 67 11 12 30
bekkestua@proa.no

17. Vika
Haakon VII’s gate 6, Oslo
Tlf.: 22 22 07 00
vika@proaktiveiendom.no

18. Asker
Smuget 1, Asker
Tlf.: 47 68 44 00
asker@proaktiveiendom.no

16. Bekkestua
17. Vika
18. Asker

13.Jessheim
14. Lørenskog
15. Lillestrøm



DITT MEGLERKONTOR

Firmaet ble etablert på Bekkestua i 2003 og har siden oppstarten hjulpet tusenvis av 

boligsøkere med å finne drømmeboligen. Vi megler hovedsakelig bruktboliger og nybygg 

i Bærum, Oslo og Asker, samt fritidsboliger på fjellet og ved sjøen. Vårt team består av  

8 topp motiverte meglere, fullmektiger og assistenter hvor samtlige meglere har vært 

med siden oppstarten av kontoret. 

Etter mange år under Aktiv-merkevaren valgte vi høsten 2013 sammen med flere andre 

kontorer fra samme kjede å tre ut av dette samarbeidet og etablerte da vår egen kjede, 

PROA Eiendomsmegling og PROAKTIV Eiendomsmegling. Grunnene til ønsket om å drifte 

egen kjede er flere, men viktigst er at vi kun ønsker ett fokusområde – ikke salg av lån, 

forsikring eller andre bankrelaterte produkter, men ganske enkelt å være en aktør med 

ett mål, å levere best mulig eiendomsmeglertjenester for våre kunder.

Vårt fokus er kvalitet i alle ledd. Vi mener at kvalitet fremfor kvantitet er det som skaper 

størst merverdi for våre kunder. Trygt og effektivt salg til best mulig pris er vår ambisjon i 

hvert eneste boligsalg. 

Flinke mennesker med det beste materiellet, de beste metodene og den riktige motivasjonen, 

skaper alltid det beste resultatet for kundene.

Velkommen til oss hos Proa Eiendomsmegling!

PROA BEKKESTUA
På vårt kontor ser vi ikke på eiendomsmegling bare som et fag,  

men også som en livsstil. 

Beliggenhet

Våre lekre og nyoppussede lokaler  

har perfekt beliggenhet midt i  

Bekkestua sentrum (Fastvoldgården) 

kun ca. 20 meter fra taxiholdeplass,  

50 meter fra bussterminalen og  

ca. 100 meter fra T-banestasjon.

Proa Eiendomsmegling Bekkestua

Gamle Ringeriksvei 37, 1357 Bekkestua

Telefon: 67 11 12 30

bekkestua@proa.no

Ansvarlig megler
Jan Petter Solberg Hansen
Tlf.:67 11 12 30
Mob.:90 65 63 46
E-post:jph@proa.no
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DIN MEGLER

JAN PETTER S. HANSEN
PARTNER / EIENDOMSMEGLER MNEF / SALGSSJEF

DIR.: +47 67 11 12 30
MOBIL: +47 90 65 63 46
jph@proa.no

ANSVARLIG MEGLER
Verdifulle kunder fortjener verdifull rådgivning - å selge eiendom er for de fleste av oss blant de viktigste
økonomiske handlinger vi foretar oss i løpet av livet. Megling av eiendom er prestasjonsbasert, og bare de
som presterer best får de beste resultatene!

Når man skal velge megler er det viktig å passe på at valget er
faglig basert. Ingenting bør overlates til tilfeldigehetene. Tenk på
det første møtet med din megler som et jobbintervju.

Jeg har meglet eiendom i Oslo og Bærum de siste 10 år, fra samme
kontor på Bekkestua og har vært blant kjedens beste meglere målt i
salg og kundetilfredshet. Mine kunder skal vite at de får en
profesjonell meglertjeneste der alt blir gjort for å sikre et optimalt
resultat.

En god megler er en god investering, måten megleren jobber på,
meglerens fokus på kvalitet i alle ledd av salgsprosessen og
meglerens entusiasme og stå-på-vilje vil være utslagsgivende for
resultatet man oppnår!

«Når man skal velge
megler er det viktig å
passe på at valget er

faglig basert. Ta alltid inn
flere meglere og se på

første møte som et
jobbintervju. Hva får du

for pengene dine?»
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 BLOMMENHOLM

Innholdsrik enebolig innerst i blindvei - Dobbelgarasje - Takterrasse
Gamle Drammensvei 171 C:

En fantastisk eiendom beliggende på en solrik kolle innerst i blindvei kun kort
gangavstand fra Blommenholm skole.

Boligen ble ferdigstilt i 2014 og holder en høy standard med blant annet en stavs
eikeparkett, HTH kjøkken, påkostede flis og interiørvalg mm.
Boligen har 4 bad. Boligen har en rekke gode løsninger, med blant annet egen inngang
til u.etg. med praktikantmulighet. Det er både takterrasse og stor markterrasse.

Meget attraktiv og tilbaketrukket beliggenhet i etablert villastrøk på Blommenholm.

NØKKELINFO

INNHOLD

Område Side 6

Velkommen! Side 10

Hall Side 14

Soverommene Side 26

Teknisk beskrivelse Side 43

Kjerneinformasjon Side 44

Takst Side 47

Budskjema Side 68

C
Adresse: Gamle Drammensvei 171 C,
1365 BLOMMENHOLM

Gnr./bnr.: 9/748 i Bærum kommune

Prisantydning: kr. 9 990 000,-

Omkostninger: 91 222,-

Totalt inkl. omk.: kr. 10 081 222,-
(prisantydning+omkostninger)

BRA/P-rom: 233/225

Antall soverom: 3(4)

Eierform: Selveier

Eiendomstype: Enebolig

Byggeår: 2014

Garasje/parkering:

Dobbel garasje på enden av boligen.

Tomt: 823 m2, Eiet tomt
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BELIGGENHET
Denne hyggelige eneboligen ligger flott til
innerst i en idyllisk og historisk blindvei på
Blommenholm. Huset ligger godt
tilbaketrukket fra nabolaget på et
høydedrag mellom Gamle Drammensvei
og Blommenholmveien. Nærområdet er et
hyggelig og etablert boligmiljø som for det
meste består av eldre klassiske og nyere
eneboliger.
Eiendommen var i sin tid en del av
sjarmerende "Villa Ringskog" som nå er
opp delt til tre enheter. Fremdeles finnes
de gamle furutrærne og markblomstene
som har stått her i uminnelige tider.

Det er meget kort vei til Blommenholm
skole og omkringliggende barnehager.

Området har mye å by på av tur- og
rekreasjonsmuligheter som f.eks. tursti
langs sjøen fra Henie Onstad kunstsenter,
Kalvøya og Kadettangen. Det er
gangavstand til Blommenholm
Båtforening.
Bærum Roklubb ble stiftet i 1917 og holder
til på Kalvøya. Blommenholm og Sandvika

Tennisklubb ligger også rett i nærheten og
har et aktiv og hyggelig miljø for både
store og små.
For de som er glade i å spille golf er det
kort vei til golfbanene på Ballerud, Haga
og Grini.

I Sandvika er det alle tenkelige
forretninger og serviceinstitusjoner. I
tillegg er Sandvika Storsenter et av
Norges største kjøpesenter med 197
butikker og spisesteder, et bredt utvalg av
helsetjenester og Thon Hotel Oslofjord
som nærmeste nabo.

Kort vei til offentlig kommunikasjon med
blant annet buss og togstasjon på
Blommenholm. (lokaltoget er for tiden
nede grunnet rehabilitering av stasjoner
etc.)

TILHØRIGHET

KOMMUNE: BÆRUM

GRUNNKRETS:LØKEBERG-BLOMMENHOLM

KIRKESOGN: HØVIK

TRANSPORT

OSLO GARDERMOEN 60.7 KM

OSLO S 13.4 KM

BLOMMENHOLM 0.2 KM*

VALLER 1.7 KM*

BLOMMENHOLM JB.ST. 0.2 KM*

SPORT

VERITASBANEN 1.2 KM*

HØVIKBANEN 1.2 KM*

SANDVIKA TRENING 1.4 KM*

GNIST TRENING OG HELS... 1.6 KM*

OMRÅDE
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ADKOMST
Fra Oslo: Ta av til Blommenholm. Ta til
høyre i rundkjøringen inn på
Stasjonsveien. Videre inn til venstre i
Blommenholmveien og deretter inn i
Gamle Drammensvei.
Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til
eiendommen.

BEBYGGELSE
Veletablert boligområde bestående av
eneboliger, tomannsboliger og småhus.

TOMT
823 KVM flott beliggende tomt, flatt og
solrikt på høydedrag. Eiendommen har
felles adkomst fra Gamle Drammensvei
sammen med Gamle Drammensvei 171 B.

Innkjøring og parkeringsareal opparbeides
med grus/steinmasser. Kjøper må påregne
etterfylling da disse massene setter seg
etter bruk.

Tomten for øvrig grovplaneres med
stedlige masser tilpasset den eksisterende
naturlige topografi. Opprinnelig
vegetasjon som ikke påvirkes av
byggearbeidet vil etter utbyggers
vurdering kunne bestå.

VARER/TJENESTER

SANDVIKA STORSENTER 2 KM
HELGERUDGÅRDEN 2 KM

SANDVIKA POSTKONTOR 1.9 KM
CENTRA HØVIK 2.2 KM

VITUSAPOTEK SANDVIKA 2 KM
APOTEK SANDVIKA VEST 2.2 KM

SANDVIKA VINMONOPOL 2 KM
BEKKESTUA VINMONOPOL 3.5 KM

JOKER LØKKEBERG 1 KM*
KIWI DRAGVEIEN 1.1 KM*

MIX KINO 1 SANDVIKA 1.4 KM*
NARVESEN GÅGATEN 2 KM

ESSO RAMSTADSLETTA 0.9 KM*
SMART HASLUM 2.1 KM
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ENERGI
Alle eiendommer som selges/leies ut skal
ha energiattest. Unntak gjelder blant
annet for frittstående bygninger med
bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier
som plikter å fremlegge energiattest og er
selv ansvarlig for at opplysningene er
riktig. For ytterligere informasjon se
www.energimerking.no. Dersom eier har
energimerket eiendommen vil komplett
energiattest fås ved henvendelse til
megler.

ENERGIMERKING
Energimerke C, farge oransj.

PARKERING
Dobbel garasje medfølger boligen.

BOLIGMASSE

REKKEHUS

6.5%

HYBEL/ANNET

13.9%

79.6%

ENEBOLIG

ANBEFALT FOR

FAMILIER MED
BARN

ETABLERERE

HUSDYREIERE

ELDRE

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). Kartene er levert av Geodata

AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på
f.eks. fradelinger, sammanføyninger, grenser da

kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette

formålet. Eiendomsprofil AS eller Proa Bekkestua kan
ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Kilder: SSB

2012, Norsk Eiendomsinformasjon 2012, Nabolag.no
m.fl.

Copyright © Eiendomsprofil AS 2014

BEFOLKNING
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Kommune: Bærum 118254 49637

Grunnkrets: Løkeberg-blommenholm 385 150
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SANDVIKSÅSEN-BLOMMENHOLM

VURDERT AV 39 LOKALKJENTE

OPPLEVD TRYGGHET: 8,4/10

VELDIG TRYGT

NABOSKAPET: 7,3/10

GODT VENNSKAP

KVALITET PÅ SKOLENE: 9,1/10

VELDIG BRA

SKOLER/BARNEHAGER

Nivå Klasser/avd Elever/barn Distanse

Blommenholm skole 1-7 kl - - 0.1 km*

Sandviksbukta skole 8-10 kl - - 0.8 km*

Ramstad skole 8-10 kl - - 1.5 km*

Gjettum skole 8-10 kl - - 1.6 km*

Valler videregående skole - - - 1.5 km*

Sandvika videregående skole - - - 1.9 km*

Trygg start familiebhg. Blommenholm 1-3 år - - 0.5 km*

Blommenholm barnehage 3-5 år - - 0.7 km

Lindegaard familiebarnehage 1-5 år - - 0.9 km
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VELKOMMEN!
Gamle Drammensvei 171 C - Presentert av PROA Eiendomsmegling
avd. Bærum, ved Jan Petter Solberg Hansen
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TOMTEN
På den romslige eiendommen har både store og små plass til å boltre
seg fritt! Eiendommen består av pent opparbeidete plenarealer og en
romslig terrasseplatting med inn-/utgang til stuen.
Det er lagt grus på siden, klargjort for større terrasse eller større
gressplen.
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HALL
Fra den romslige hallen har du itlgang til alle etasjene, samt eget
gjestetoalett.
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KJØKKEN
Lyst og delikat kjøkken fra HTH - Her har du god benke- og skapplass,
samt godt med gulvareal dersom en ønsker å montere kjøkkenøy.
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SPISEPLASS
Etasjen har store lysgivende vindusflater og godt med gulvareal

18



19



STUE
Denne romslige stuen har god plass til ønsket sofainnredning. Stuen er
ellers utstyrt ned pipeløp av stål, klargjort for montering av peis.
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Stuen har store viindusflater som sørger for rikelige mengder med naturlig
lys og utgang til romslig terrasse og hage.
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LOFTSSTUE/
LEKEROM
I 2. etg. finner du et lyst of luftig allrom (evt. soverom nr.4) med god
takhøyde  og store vindusflater.
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HOVEDSOV.
Sort og lyst hovedsoverom med store vindusflater, eget "walk-in-
closet" og eget baderom/WC.
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BADEROM
Voksenavdelingen er komplett med eget "walk-in-closet" og baderom/WC.
Baderommet er utstyrt med dusjhjørne, dobbel servantinnredning, wc og
gulvvarme. Badet er og klargjort for badekar
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SOVEROM
I 2. etg. finner du i tillegg til hovedsoverommet, 2 lyse soverom med
god plass. Fra det ene soverommet har du utgang til den romslige
takterrassen.
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TAKTERRASSE
Her er det god plass til å nyte late sommerdager.
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BADEROM/WC 2
2.ETG
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KJELLERSTUE
Kjelleren inneholder både bodrom samt stort vaskerom som er klargjort for
wc og dusj dersom en ønsker et fjerde baderom.
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PRAKTIKANTDEL
Boligen har praktiskantdel i u.etg. med egen inngang. Det er klargjort
for kjøkken i vegg.
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BADEROM/WC
Praktikantdelen er utstyrt med eget baderom/wc med opplegg til
vaskemaskin.
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TEKNISK BESKRIVELSE

BYGGEMÅTE
Teknisk forskrifter av 2010 gjelder for
utførselen.

Huset er fundamentert på fjell og oppfylte
masser.

Kjeller er oppført med støpt gulvplate og
vegger i stenderverk med sprøytebetong.
Huset over terreng er oppført med
bærende konstruksjoner i treverk.

Nærmere om byggemåte - se takst.

INNHOLD
Tiltalende og meget innholdsrik enebolig
med arealeffektiv planløsning.
Det er meget gode lysforhold med store
vindusflater mot sydvest.
Huset har en rekke gode kvaliteter med 3
(4) soverom og 2 bad i 2.etg. samt en
u.etg. med egen inngang, 2 bad, (klargjort
for kjøkken) og store vindusflater.

Inneholder:
U.etg.: Egen inngang, kjellerstue/
arbeidsrom, bod/disprom, bad, gang,
vaskerom/bad, trappegang, trimrom/
kjellerstue med vindu og teknisk rom/bod.

1.etg.: Hall, trappegang, wc, stue/spisestue
og kjøkken. Det er utgang til hage og stor
terrasseplatting fra syue med skyvedør.

2.etg.: 3(4) soverom, loftstue (alternativt
sov 4), garderoberom og 2 bad.
Hovedsoverom vil ha eget garderoberom
og bad.
Det er utgang til takterrasse over garasje
fra ene soverom i 2.etg.

Øvrig: Dobbelgarasje

AREAL
BTA: 257 kvm / BRA: 233 kvm / P-rom: 225
kvm

Følgende rom inngår i P-rom:
Alle rom bortsett fra tekniske rom/bod i
u.etg.

BRA per etg.:
U.etg.: 79 kvm, 1. etg.: 80 kvm, 2. etg.: 74
kvm.

Garasje: BRA 34 kvm.

STANDARD
Boligen holder en gjennomgående god
standard og det er gjort diverse tilvalg
som, stålpipe (klar for montering av peis i
stue), enstavs eikeparkett, påkostede
flisvalg og baderomsinnredning, kjøkken
fra HTH mm.

Kjøkken:
Stilrent og moderne kjøkken fra HTH type
Straight Hvit. Her er det godt med skap- og
benkeplass.
Laminat benkeplate med stålkant, nedfelt
stål oppvaskkum.
Det er lagt downlights i tak og belysning
under overskap.
God plass til stort kjøleskap og mulig å
bygge til med en praktisk kjøkkenøy.
Hvitevarer er ikke inkludert.

Bad:
2.etg.:
To bad som leveres med lekre, sandfargete
fliser på gulv og hvite på vegg, samt
mosaikkfliser i dusjsonen.
Hovedbad i tilknytning til hovedsoverom er
innredet med dobbeltservant, dusjhjørne,
vegghengt toalett og det er klargjort for
badekar.
Bad 2 er innredet med dusjhjørne,
vegghengt wc og servantinnredning.

1.etg.:
Praktisk gjestetoalett innredet med
vegghengt toalett med enkel servant.
Flislagt gulv med gulvvarme.

U.etg.:
Vaskerom er levert med sluk i gulv og
opplegg for vann og avløp til vaskemaskin.
Det er klargjort for montering av dusj, wc
og servant.
Vanninntak og varmtvannsbereder på 200
liter er plassert her.

Bad (praktikantdel): Sandfarget flis på
gulv, gulvvarme og fliser på vegger i
dusjsone.
Innredet med servantinnredning,
vegghengt wc og dusjhjørne. Opplegg for
vaskemaskin.

Gulv:
En stavs eikeparkett på gulv i 1.etg og
2.etg. - 3 stavs eikeparkett i u.etg.
Alle våtrom, samt inngangspartiet er
flislagt med sandfargete fliser.

Vegger:
Malte flater.

Tak:
Himlinger med malte flater.

UTSTYR
Sikringsskap med nødvendig
overbelastningsvern, jordfeilbryter og
nødvendige kurssikringer.
Røropplegg for TV- og teleuttak er lagt
frem til uttak (tombokser). Tilkobling og
kabelabonnement må bestilles hos
kabeloperatør og besørges av kjøper.

Det er lagt røropplegg for sentralstøvsuger
i boligen

Utvendig frostsikker kaldtvannskran
montert på yttervegg

Downlights - runde hvite med dimmer.

OPPVARMING
Varmekabler med elektronisk termostat og
gulvføler i bad.
Varmekabler i Wc og hall.
Det er montert stålpipe. Peisovn er ikke
montert.
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KJERNE INFORMASJON

BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN

Ventilasjon
Boligen har balansert ventilasjonsanlegg.
Anlegget er basert på 1 stk.
ventilasjonsaggregat montert på vegg.
Balansert anlegg med innblåsing av
forvarmet friskluft og mekanisk avtrekk.
Aggregatet består av filter,
varmegjenvinner, tilluftsvifte, avtrekksvifte,
varmebatteri og styringsautomatikk.

Friskluften tas inn via inntaksrist i
ytterveggen, filtreres og oppvarmes i
aggregatet, og fordeles deretter via
kanaler og ventiler ved tak.

Avtrekksluften evakueres til aggregatet
hvor den avgir sin varme til friskluften i
varmegjenvinneren før den blåses ut via
rist i ytterveggen.

Vei/vann/avløp
Tilknyttet offentlig vei via privat stikkvei.

Ligningsverdi
Ligningsverdi er ikke fastsatt.

Ligningsverdi for boligeiendommer for
inntektsåret 2013 skal ikke overstige 30%
av markedsverdien for primærbolig, eller
60 % av markedsverdien for
sekundærbolig.

Offentlige/kommunale avgifter
Ikke stipulert.

Faste løpende kostnader
Bygningsforsikring, kabel-tv, internett,
kommunale avgifter, strøm mm. Ikke
stipulert

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest for boligen.

Konsesjon
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Odel
Det foreligger ikke odel på eiendommen.

Diverse
Tekniske forskrifter av 2010 gjelder for
utførelsen.

Bygningsmaterialer påvirkes av  fuktighet
og uttørking. Det kan oppstå sprekker på
grunn av bevegelse i materialene uten at
dette medfører rett til reklamasjon.

Boligen overleveres byggrengjort etter
følgende standard. Boligen ryddes for
byggeavfall, gulv støvsuges og skap
støvtørkes. Øvrig vask av overflater og
vinduer må utføres av kjøper.

Tegninger i kjøpsprospekt er nedkopiert og
ikke måleriktige. Arealer på tegninger( selv
om disse er angitt med desimaler) er
omtrentlig angitt og arealavvik kan
forekomme.

Utleie
Boligen har ingen godkjent selvstendig
utleieleenhet.

Fra 1. januar 2014 er det krav til forsvarlige
radonnivåer på utleieboliger. I de tilfeller
hvor det ikke særskilt er opplyst at selger
har kunnskap om eiendommens radonnivå
må kjøpere som ønsker å leie ut hele eller
deler av eiendommen, særskilt være
oppmerksom på at de overtar ansvaret for
den usikkerheten dette medfører. Se
http://www.nrpa.no for nærmere
informasjon.

OFFENTLIGE FORHOLD

Servitutter/rettigheter/forpliktelser
Servitutter i grunn:
30.06.1987 20282 BESTEMMELSE OM
VANNLEDN.
 Rettighetshaver: 0219 / 9 / 748 / /
 Kan ikke slettes uten samtykke fra
kommunen

30.06.1987 20281 BEST. OM
ADKOMSTRETT
 Rettighet hefter i: 0219 / 9 / 26 / /
 Bestemmelse om garasje/parkering
 Kan ikke slettes uten samtykke fra
kommunen
 GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN
MED FLERE

Reguleringsmessige forhold
Eiendommen er regulert til bolig.
Kopi av kart og reguleringsbestemmelser
kan fås ved henvendelse megler.

Eiendommen er regulert til bolig.
Bebyggelse: Frittliggende
småhusbebyggelse.
Reg.plan: 2001037 Gamle Drammensvei
Sandvika - Høvikveien
Kom.plan: KP 2010 - 2020
Eiendommen ligger i et område som skal
vurderes registrert som kulturmiljø. Dette
gjelder både veifaret og bebyggelsen.
Utnyttelsesgrad, BYA: 15% av tomtens
nettoareal.

Det er planlagt bygging av utebod på
naboeiendom Gamle Drammensvei 171 B
og dobbeltgarasje på eiendommen Gamle
Drammensvei 171 A. Tegninger er vedlagt
prospektet.

Målekart s. 61 er endelig gjeldende
grensekart for eiendommen etter
oppmåling.

Eiendommens betegnelse
Gnr. 9 Bnr. 748 i Bærum kommune

PRISANTYDNING INKLUDERT
OMKOSTNINGER

Prisantydning inkludert omkostninger
9 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
      525,- (Tinglysing av skjøte)
      525,- (Tinglysing av pantobligasjon)
      172,- (Pantattest til långivers bank)
90 000,-(Dokumentavgift av tomteverdi
2,5% av kr. 3.600.000)

91 222,- (Omkostninger totalt)

10 081 222,- (Prisantydning inkl.
omkostninger)

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

Overtagelse
Overtagelse etter avtale.
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KJERNE INFORMASJON

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har
anledning til å tegne Boligkjøperforsikring
ved kjøp av denne boligen. Det er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og
profesjonell juridisk hjelp dersom det
oppdages uventede feil eller mangler ved
boligen de neste fem årene. Les om denne
på www.help.no og ta kontakt med oss for
ytterligere informasjon.

Budgivning utenfor forbrukerforhold
Som kjøper vil du få forelagt kopi av
budjournal. Det anbefales at hver
budgivers første bud har en
tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør
en forsvarlig avvikling av budrunden. I
følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3
første ledd har oppdragsansvarlig en plikt
til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta
imot bud direkte fra budgiver, men henvise
til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av
Norges Eiendomsmeglerforbund av 1.
februar 2012, legges til grunn for salget
dersom ikke annet fremkommer av
salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos
oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til
orientering er det full avtalefrihet om hva
som skal følge med bolig og fritidsbolig
ved salg.

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

Solgt "som den er"
Eiendommen selges i den stand den var
ved kjøpers besiktigelse, jfr
Avhendingslovens § 3-9. Mangler kan kun
påberopes  der dette følger av § 3-7 eller
3-8: * kjøper ikke har fått opplysninger som
selger kjente eller måtte kjenne til, og som
kjøperen 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 innvirket på avtalen at slik
opplysning ikke ble gitt. * det kan også
foreligge mangel hvis eiendommen er i
vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde
grunn til å regne med ut fra kjøpesummen
og forholdene for øvrig. Kjøper kan ikke
påberope seg noen andre bestemmelser
etter avhl. kap 3 enn de regler som er
ufravikelige i forbrukerforhold, jfr.
Avhendingslovens § 3-9, jfr § 1-2 (2).

Eier
Bestumveien 25 AS

Finansiering
Vi bistår mer en gjerne med kontakt med
ulike banker, men vi har ingen fast
bankforbindelse da vi mener at vilkårene i
ulike finansinstitusjoner varierer fra
kundegruppe til kundegruppe. Vi kan
således ikke anbefale en bestemt bank,
men hjelper mer enn gjerne med å finne
den banken som tilbyr deg best vilkår.

Tinglysing av hjemmel
Dersom annet ikke avtales sendes skjøte/
hjemmelsdokument for tinglysing i
etterkant av overtagelse.
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DETTE ER DIN
TAKSTMANN

HVOR LENGE HAR DU  VÆRT I
BRANSJEN?
Jeg har vært i bransjen siden 1999, både
som eiendomsmegler og takstmann.

HVA ER DIN FORMELLE KOMPETANSE?
Bygningstekniker med utdannelse fra
Fagskolen Innlandet.  Takstmanns-
utdannelse ved Norges
Eiendomsakademi. Sertifisert takstmann
gjennom Norges Takseringsforbund med
sertifikat for boligtaksering (verditakst,
boligsalgsrapport/ tilstandsanalyse).
Sertifisert av Det Norske Veritas for
boligsalgsrapportering. Megler med
godkjennelse fra Finanstilsynet
(Eiendomskonsulentstudiet/MI og
eiendomsjus /Handelshøyskolen BI).

HVOR MANGE TAKSTOPPDRAG/
BOLIGSALGSRAPPORTER TAR DU
ILØPET AV ET ÅR?
I løpet av et år har jeg i overkant av 500
oppdrag. De aller fleste boligene jeg
takserer ligger i Oslo og Bærum hvor det
tradisjonelt har vært benyttet rene verdi-
og lånetakster ved omsetning av boliger.
Jeg merker imidlertid noe hyppigere
etterspørsel etter Boligsalgsrapporter,
men da gjerne i forbindelse med dødsbo
eller eiendommer hvor selger har kort
eiertid eller liten kjennskap til boligen.

HVA MENER DU AT ER VIKTIGST FOR Å
FÅ SATT EN SÅ RIKTIG VERDI SOM
MULIG?
God kjennskap til prisnivået i det aktuelle
området. Jeg har verdivurdert tusenvis av
eiendommer og har derfor god kjennskap
til markedet, noe som bidrar til å kunne

sette rett verdi på eiendommen.

HVA ER DU MEST OPPTATT AV Å
KONTROLLERE?
Boligens areal samt kontroll av våtrom,
loft, krypkjellere og risikokonstruksjoner
for øvrig.

HVORDAN SETTER DU VERDI?
Eiendommens verdi vurderes ut i fra flere
kriterier. Beliggenhet er ofte det viktigste
sammen med faktorer som bl. a boligens
areal, tomteforhold, teknisk standard,
planløsning, sol/lysforhold og øvrige
fasiliteter som f. eks. heis, balkong
parkeringsmuligheter etc. Jeg benytter i
tillegg dataverktøy og
estimeringsprogram som gir meg tilgang
til alle omsetninger i den aktuelle boligens
nærområde. Alle eiendommer er
imidlertid forskjellige og må vurderes
individuelt.

HVA TROR DU DE SOM LESER
RAPPORTENE DINE ER MEST OPPTATT
AV?
Boligens areal, verdifastsettelsen og
boligens tekniske tilstand.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ EN
BOLIGSALGSRAPPORT OG EN
TRADISJONELL TAKST?
Verditakst er en vurdering av
markedsverdien på boligen på
takseringsdagen, med hensyn til
beliggenhet, standard, størrelse m.v.

Boligsalgsrapport er en omfattende
tilstandsrapport med spesiell vekt på de
byggtekniske forholdene som er særlig
relevante ved eierskifte. Takstmannen vil
gjennomgå hele boligen etter en detaljert
sjekkliste. Boligsalgsrapporten er med på
å gi et riktigere bilde av den tekniske
tilstanden boligen befinner seg i.

TAR DU BOLIGSALGSRAPPORTER FOR
DEM SOM KONTAKTER DEG?
I områdene rundt Oslo og Bærum er det
for det meste ordinære takster som
benyttes. Selv om jeg merker en liten
oppgang i etterspørselen etter
boligsalgsrapporter, vil den store
økningen først komme i 2015. Takserings-
og meglerorganisasjonene har inngått en
avtale om obligatorisk bruk av
Boligsalgsrapport ved eierskifte etter
årsskifte 2015.

NOEN KLOKE ORD TIL SLUTT?
Undersøk boligen grundig og spør hvis du
er usikker.
Jeg takserer hundrevis av eiendommer
hvert år, men det er overraskende få
eiendomskjøpere som kontakter meg i
forkant av et eventuelt kjøp. Alle
relevante forhold som avdekkes av
takstmannen vil fremgå av
takstrapporten, men er du som leser av
taksten usikker på betydningen/
konsekvensen av det som står i rapporten
eller det er spesielle forhold ved
eiendommen, er det lov å ta en telefon til
den aktuelle takstmannen.

Kristoffer Kleven
Sertifisert Takstmann MNTF
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Kleven Takst AS

S kogveien 122
1369 S tabekk

Tlf. 911 82 379
E -post: kris toffer@kleventaks t.no

Org .nr: 999 548 296 MVA

Verdi- og lånetakst
over

Frittliggende enebolig i

Gamle Drammensvei 171 C
1365 BLOMMENHOLM

Gnr. 9 Bnr. 748 

BÆRUM KOMMUNE

Utført av:

Kristoffer Skau Kleven
Sertifisert Takstmann MNTF

Oppdrag 14552
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Kleven Takst AS

Verdi- og lånetakst over

Frittliggende enebolig i
Gamle Drammensvei 171 C

1365 BLOMMENHOLM

Gnr. 9 Bnr. 748 

BÆRUM KOMMUNE

Sammenfattet beskrivelse
Solrik beliggende i populært område på Blommenholm. Barnevennlig og attraktivt område med kort vei til 
barnehager samt Blommenholm skole. Tomten ligger i et veletablert villaområde med kort vei til offentlig 
kommunikasjon med blant annet Blommenholm togstasjon og bussholdeplass. Kort vei til Sandvika 
sentrum med handlesenter og ellers et rikholdig utvalg av forretninger og øvrige servicetilbud. Fine tur og 
rekreasjonsmuligheter i nærmiljøet med bla a. kort vei til Kadettangen og Kalvøya. Boligen ligger nær 
jernbanelinje.

 

Bygningen er oppført på 823 kvm. eiet tomt.

 

Enebolig over 2 etasjer samt kjeller, oppført i 2014.

Boligen inneholder følgende etasjer og rominndeling:

Kjeller med egen inngang: Gang/trapperom, bod/teknisk rom, mellomgang, 2 kjellerstuer, disponibelt rom, 
vaskerom/bad og bad/wc.

1. etg.: Gang, trapperom, separat wc, kjøkken i åpen løsning og stue med utgang til terrasseplatting og hage.

2. etg.: Trapperom, stue, 2 bad/wc, walk-in closet og 3 soverom. Ett soverom med utgang til romslig 
takterrasse.

 

Garasje med biloppstillingsplass for 2 biler.

Boligen er nyoppført i 2014 og holder gjennomgående god standard på overflater, innredning og utstyr.

Markeds- og låneverdi
Eiendommen har en attraktiv beliggenhet og antas lett omsettelig i dagens marked.

Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr 10 200 000

Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr 8 700 000

20.08.2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kristoffer Skau Kleven
Sertifisert Takstmann MNTF

 
  P rog rammet kan kun brukes  a v NTF s  medlemmer. Oppdr.nr: Bef.da to: Initia ler: S ide:
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Kleven Takst AS

Eiendom: Gnr. 9  Bnr. 748   KOMMUNE  BÆRUM

Adresse: F rittlig gende enebolig  i - Gamle Drammensvei 171 C, 1365 BLOMME NHOLM

Oppdrag og forutsetninger
Verdi- og lånetakst samt oppmåling. Hovedhensikten med denne rapport er å formidle takstforetakets syn 
på normal salgsverdi (markedsverdi) av denne eiendom solgt på en profesjonell måte over en normal 
tidsperiode i dagens marked.

Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til 
andre aktører i eiendomsbransjen.

Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har 
NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. 
supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets 
tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til 
takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi 
som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes 
for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. En 
verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund anbefaler at det ved omsetning av 
boliger benyttes en Boligsalgsrapport med verditakst.

Egne forutsetninger
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 
og eiendommens dokumenter i kommunen ikke er kontrollert, og det er derfor ikke kjent om de inneholder 
opplysninger om forhold som har betydning for taksten. Møbler og inventar er ikke flyttet på under 
befaringen. Oppgitt innformasjon i taksten om modernisering/oppgradering er basert på eiers opplysninger. 
Normal slit og elde beskrives ikke. Forholdene er likevel hensyntatt i verdifastsettelsen. Det er ikke 
kontrollert om det er utført arbeider i strid med Plan- og Bygningsloven. Rommene er oppmålt og 
beskrevet slik de fremstod på befaringstidspunktet. Arealer er angitt etter målereglene i NS3940, med 
endringer etter retningslinjene til NTF. Rommenes bruk og benevnelse kan være i strid med 
byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS3940. Der det i rapporten er foretatt antagelser, er 
dette normalt fordi angjeldende forhold ikke lot seg bringe på det rene. Utvendige konstruksjoner over 
terreng er besiktiget fra bakkenivå. Funksjonstesting av elektrisk anlegg, varmekabler, fyringsanlegg, 
røropplegg, tekniske innretninger/utstyr og lignende er ikke foretatt. Fallforhold i våtrom er ikke 
kontrollert. Det er ikke foretatt kontroll av overflateavvik i forhold til toleransekrav angitt i NS3420, dvs 
eventuelle skjevheter av gulv eller konstruksjonselementer. 

Rekvirent
Rekvirert av: M3 Management AS v/Marius Bjelland

Dokumentkontroll
Dokumenter fremvist: Reguleringsplaner Kart og bestemmelser hentet fra Bærum 

kommunes kart/infotjenester på nett.

EDR Utskrift fra "Norges Eiendommer" 
Opplysninger om: adresse, hjemmelshaver, 
gårds og bruksnummer, eiet/festet tomt, arealer 
og byggeår.

Andre dok./kilder: Eier Eier som ga opplysninger.

 
  P rog rammet kan kun brukes  a v NTF s  medlemmer. Oppdr.nr: Bef.da to: Initia ler: S ide:
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Kleven Takst AS

Eiendom: Gnr. 9  Bnr. 748   KOMMUNE  BÆRUM

Adresse: F rittlig gende enebolig  i - Gamle Drammensvei 171 C, 1365 BLOMME NHOLM

Eiendomsdata
Matrikkeldata: Gnr. 9 Bnr. 748

Hjemmelshaver: Martin Siem

Tomt: Eiet tomt.  Areal 823 m²  Tomteareal i følge EDR. Norges Eiendommer

Konsesjonsplikt: Ikke konsesjonspliktig

Adkomst: Felles adkomst fra Gamle Drammensvei med Gamle Drammensvei 171 B

Vann: Offentlig. Privat stikkledning.

Avløp: Offentlig. Privat stikkledning.

Regulering: Frittliggende småhusbebyggelse

Kommuneplan: KP 2010 - 2020. Ikrafttredelse 24.03.2010. Nåværende boligområde.

Offentl. avg. pr. år: Kr 10 000 Komm. avgifter er stipulert

Forsikringsforhold
Forsikringstype: Fullverdiforsikret

Kommentar: Forsikringspremie er stipulert.

Ligningstakst
Ligningstakst: Ikke opplyst til Takstmann.

Bygninger på eiendommen

Eiet bolig
Byggeår: 2014. Byggeår i følge utskrift fra EDR.

Garasje
Byggeår: 2014. Byggeår i følge utskrift fra EDR.

Arealer og anvendelse
AREALBEREGNING

Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden ”Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger”. Retningslinjene har NS 
3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller 

verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og ”Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger” eller annen tolkningstvil 

er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. ”Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av 

boliger” utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no og www.ntf.no.

De viktigste presiseringene er: 

- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

- Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til 

annen bruksenhet og/eller fellesareal. 

- Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger.

Måleverdige AREALER

Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i 

åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med 

byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

MARKEDSFØRING

Ved markedsføring av boliger skal BRA og  P-ROM oppgis. 

Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM)

Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En 

bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører.

For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler.
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Kleven Takst AS

Eiendom: Gnr. 9  Bnr. 748   KOMMUNE  BÆRUM

Adresse: F rittlig gende enebolig  i - Gamle Drammensvei 171 C, 1365 BLOMME NHOLM

Eiet bolig - arealer
Etasje Bruttoareal

BTA m²

Bruksareal BRA m² Anvendelse

Totalt Primær Sekundær

P-rom S-rom

Kjeller 88 79 71 8 Gang/trapperom, bod/teknisk rom, mellomgang, 

2 kjellerstuer, disponibelt rom, vaskerom/bad og 
bad/wc

Kjeller tilfredsstiller ikke krav til lysforhold for 

rom til varig opphold.

1. etasje 88 80 80 Gang, trapperom, separat wc, kjøkken i åpen 

løsning og stue 

Arealene er beregnet av takstmannen etter 

oppmåling på stedet. BTA er beregnet.

2. etasje 81 74 74 Trapperom, stue, 2 bad/wc, walk-in closet og 3 

soverom

Sum bygning 257 233 225 8

Eiet bolig - romfordeling
Etasje Primærrom Sekundærrom

Kjeller Gang/trapperom, mellomgang, 2 kjellerstuer, 

disponibelt rom, vaskerom/bad, bad/wc

Bod/teknisk rom

1. etasje Gang, trapperom, wc, kjøkken, stue

2. etasje Trapperom, loftstue, 2 bad/wc, walk in closet, 3 

soverom

Garasje - arealer
Etasje Bruttoareal

BTA m²

Bruksareal BRA m² Anvendelse

Totalt Primær Sekundær

P-rom S-rom

1. etasje 38 34 34 Biloppstillingsplass for 2 biler

Arealene er beregnet av takstmannen etter 

oppmåling på stedet. BTA er beregnet.

Sum bygning 38 34 34

KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD

Eiet bolig 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse

2. etasje

200 Bygning, generelt
Frittliggende enebolig med hovedkonstruksjoner i tre, oppført i 2014

210 Grunn og fundamenter, generelt
Byggegrunn av steinfylling. Grunnmur i sprøytebetong. Isolerte gulv av 
betong på grunnen.

212 Drenering
Drenering fra byggeår

225 Yttervegger
Trekonstruksjon med bindingsverk. Utvendig kledning med stående 
bordkledning. 

227 Takkonstruksjoner
Saltak i sperre/trekonstruksjon. Tak er ikke inspisert av takstmann, kun 
besiktiget fra bakkenivå.

 
  P rog rammet kan kun brukes  a v NTF s  medlemmer. Oppdr.nr: Bef.da to: Initia ler: S ide:

  Kleven Taks t AS   Org .nr. 999 548 296 MVA 14552 5 av 8



GAMLE DRAMMENSVEI 171 C BÆRUM ØST - BLOMMENHOLM

52

Kleven Takst AS

Eiendom: Gnr. 9  Bnr. 748   KOMMUNE  BÆRUM

Adresse: F rittlig gende enebolig  i - Gamle Drammensvei 171 C, 1365 BLOMME NHOLM

232 Taktekning og membraner
Yttertak tekket med takstein.

233 Vinduer
2 og 3-lags isolerglassvinduer fra byggeår

235 Ytterdører og porter
Malt inngangsdør. Malte karmer og gerikter.

Terrassedører med 3-lags isolerglass fra byggeår (skyvedør i 1. etg.)

236 Utvendige beslag
Takrenner og nedløp i stål.

244 Innvendige dører
Hvite, glatte dørblader i trekarm.

Fyllingsdør med glassfelt.

253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive 
gulvlister
Innvendige gulvoverflater med laminat. Fliser med varmekabler på alle 
bad, WC, vaskerom og gang i 1. etg. 

254 Overflater på innvendige vegger
Innvendige vegger med malte flater. Fliser på bad/wc og vaskerom.

255 Overflater på innvendig himling
Innvendige tak/himlinger av malte flater.

261 Trapper og ramper
Tretrapp mellom etasjeplan. Heltre eiketrinn og malte vanger/rekkverk.

262 Balkonger, terrasser ol.
Romslig terrasseplatting med utgang fra stue i 1. etg.

Takterrasse med adkomst fra soverom i 2. etg.

265 Piper, plassbygde ildsteder m.v.
Stålpipe. Ildsted ikke tilkoblet.

272 Kjøkkeninnredning
Kjøkken i 1. etg:

Lyst og pent kjøkken med spiseplass i åpen løsning mot stuen. HTH 
Kjøkkeninnredning med hvite glatte fronter, laminat benkeplate, 
belysning under overskap og skyllekum med ettgreps blandebatteri. 

Kjøkken i u. etg.:

Klargjort for installasjon av kjøkken i kjellerstue.

273 Innredning og garnityr for våtrom
Separat wc i 1. etg.:

Innredet med veggmontert toalett og servant. Flislagt gulv med 
varmekabler.

Bad/wc i u. etg. og 2 bad/wc i 2. etg.:

Innredet med dusj, veggmontert toalett og servantinnredning. Flislagt 
gulv med varmekabler.

Vaskerom/bad i u. etg.:

Opplegg for vaskemaskin. Klargjort for installasjon av toalett, dusj og 
servantinnredning. Flislagt gulv med varmekabler.
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Kleven Takst AS

Eiendom: Gnr. 9  Bnr. 748   KOMMUNE  BÆRUM

Adresse: F rittlig gende enebolig  i - Gamle Drammensvei 171 C, 1365 BLOMME NHOLM

300 VVS-installasjoner, generelt
Varmtvannsbereder på 287 liter, plassert i vaskerom. 

320 Varme, generelt
Elektrisk oppvarming av boligen.

330 Brannslokking, generelt
Lovpålagte røykvarslere og brannslukningsutstyr skal følge boligen ved 
salg.

360 Luftbehandling, generelt
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

400 Elkraft, generelt
El-skap med automatsikringer, plassert i gang/trapperom i u. etg. 
Takstmannen vurderer ikke tilstand på elektrisk anlegg. Dette krever 
spesialkompetanse og må utføres av el. takstmann.

442 Belysningsutstyr
Utstrakt bruk av downlights

652 Sentralstøvsuger
Boligen er klargjort med røropplegg til sentralstøvsuger.

Garasje 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse

1. etasje

200 Bygning, generelt
Oppført i uisolert trekonstruksjon. Støpt gulv. Innlagt strøm. El. 
portåpner.
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Kleven Takst AS

Eiendom: Gnr. 9  Bnr. 748   KOMMUNE  BÆRUM

Adresse: F rittlig gende enebolig  i - Gamle Drammensvei 171 C, 1365 BLOMME NHOLM

VERDIBEREGNING

Årlige kostnader
Årlige kostnader Off. utg../ev. eiend.skatt: 10 000

Sum kostnader  Kr: 10 000

Teknisk verdi bygninger
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg):

     Eiet bolig 5 200 000

Sum normale byggekostnader: 5 200 000

Teknisk verdi bygninger: 5 200 000

Tomteverdi
Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består 
av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad 
fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt 
opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en 
vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.

Normal tomteverdi: 5 000 000

Teknisk verdi inkludert tomteverdi
Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: 10 200 000

Markeds- og låneverdi
Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi)  Kr: 10 200 000

Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi)  Kr: 8 700 000
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Avtale om plassering av garasje på tomtegrense

mellom eier Gr9 Br26 og eier av Gr9 Br748
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Avtale om plassering og størrelse av garasje mellom utbygger Martin Siem samt Marius Bjelland ved 
M3management (eier av Gnr. 9 Bnr. 748) og Lech-Hernes som grunneier av Gamle Drammensvei 171, 1365 
Blommenholm (Gnr. 9 Bnr. 26)

• Eier av gamle Drammensvei 171 (9/26) har rett til å sette opp garasje på tomtegrensen mellom 9/748  og 9/26 som skissert 
på Kart # 1

• Garasjen kan være opp til 49,9 kvm (ca 7,6m x 6,5m). Med maksimalt tillatte møne høyde

• Til info:

Eier av Gamle Drammensvei 171 (9/26) har rett til å bygge 2 meter fra tomtegrense mot 9/747. Kjeller + 1.

(Ref. avtale med m3management før salg av 9/747)

Sted                  Dato

Lise-Lotte og Nicolai Lech-Hernes 9/26    Marius Bjelland ved M3management 9/748    Martin Siem  ved M3management9/748

____________________________                     _________________________________                          ___________________________



GAMLE DRAMMENSVEI 171 C BÆRUM ØST - BLOMMENHOLM

57

Kart #1 – Plassering av 

Garasje i GD 171 (9/26)
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Dato: .Kontroll:Teg.:

Tegn. nr.:

Byggherre :

Prosjektnavn :

Ansv:

DAK filnavn:

Tegningsnavn:

Tegningsstatus:

Mål v/A4:

+47  922  06  494  / +47  402  15  961

C RUX  A RK ITEK TUR  AS

FREDENSBORGV EIEN  14  / N-0177  OSLO

post@cruxark itektur .no  / www.cruxark itektur .no

Prosjektnr.

Dato KontrollSign.KorreksjonerRev.

Gnr. / Bnr.

ESB

171B og 171C Situasjonsplan

Gamle Drammensvei 171_0017 .pln

TF

Gamle Drammensvei 171

Tiltakshaver Prosjektfase

0017

1:500

9/26/747/748

TF 25.10.2013

847,0 m2

851,5 m2

1
2

11,4

11,5

7
,5
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4
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Arrondert terreng
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BUD OG BUDGIVNING

Det advares mot å sende kopi av bankkort 
elektronisk.

Senere budforhøyelser kan inngis via den 
samme budgivingsplattformen (bud-knapp) 
som du finner på nettannonsen, SMS ved å 
svare på tidligere mottatt sms-kvittering eller 
e-post til megleren for oppdraget. Kravet til 
signatur og legitimasjon gjelder kun det første 
budet. 

Bud, som ikke er skriftlig eller som mangler enten 
budgivers signatur eller kopi av legitimasjon, 
samt bud som har kortere akseptfrist enn til  
kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, 
vil, som hovedregel, ikke kunne formidles 

videre av megler. Dersom akseptfrist ikke er 
angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag 
etter innlevering/siste annonserte visning.

Et bud er bindende for budgiver når budet 
er kommet til selgers kunnskap. Selger står 
fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, 
og er derfor ikke forpliktet til å akseptere det 
høyeste budet på eiendommen. 

Megler skal, i den grad det er nødvending og 
mulig, informere de involverte i budrunden 
skriftlig om status i budgivningen. Megler er 
forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig av-
vikling av budrunden. For at budene skal kunne 
bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle 

involverte parter, herunder til selger for vurder-
ing, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang 
akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet 
før megler kan formidle budaksept til budgiver. 
Formidling av selgers aksept til budgiver må 
gjøres innen akseptfristens utløp. 

Bud bør ha akseptfrist på minimum 30 minutter 
fra budet inngis. 

Selger og kjøper har krav på å få utlevert 
kopi av budjournalen straks etter at handel er 
kommet i stand. Alle som har inngitt bud på 
eiendommen kan på forespørsel få en kopi av 
anonymisert budjournal etter at budrunden  
er avsluttet. 

Fra 1. januar 2014 må alle bud og budforhøyelser, som inngis til megler, være skriftlig.  
Budgiver må legitimere seg overfor megler ved inngivelse av første bud, og bud skal være signert. 

For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som også er en del av salgsoppgaven

Interessenter som ikke har anledning til  
å inngi bud via  nettbasert budgivnings- 
plattform, kan sende bud:

•  Ved å innlevere utfylt og signert bud-
skjema med kopi av legitimasjon til 
meglers kontor.

•  På sms med vedlagt bilde av  
legitimasjon og bilde av signatur.

•  På e-post med vedlagt bilde av  
legitimasjon og bilde av signatur.

Å gi bud på eiendom som er for salg gjennom Proa Eiendomsmegling 
gjøres via vår budgivningsplattform (bud-knapp) på eiendommens  
nettannonse på  www.proa.no eller www.finn.no. 

Velges denne løsningen, oppfylles kravet til skriftlighet, signatur og  
legitimasjon av budgiver enten ved å benytte BankID (anbefales) eller 
ved å legge inn bilde av legitimasjon og signatur manuelt i løsningen. 

Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er 
registrert. Budgiver som ikke mottar bekreftelse etter å ha lagt inn bud,  
må snarest kontakte megler pr. telefon eller på annen måte. 
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Evt. kontrollnummer legitimasjon:

Navn: 

Fødselsnr.: 

Adr.: 

Postnr.: Sted: 

Tlf.arb.: Tlf.privat: 

E-post: Arb.: 

Dato: Sign.: 

Navn: 

Fødselsnr.: 

Adr.: 

Postnr.: Sted: 

Tlf.arb.: Tlf.privat: 

E-post: Arb.: 

Dato: Sign.: 

BUDSKJEMA

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM :

Kjøpesum kr. 

Beløp med bokstaver kr. 

+ omkostninger og evt. andel fellesgjeld iht. opplysninger i salgsoppgave.

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den:  kl. 
Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere aksept-
frist enn til kl. 12 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.

Eventuelle forbehold:

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budgiver er kjent med forbrukerinformasjon om budgiving, 
som er en del av salgsoppgaven, og de forpliktelser budgiver påtar seg. Budgiver bekrefter å ha besiktiget eiendommen og mottatt komplett 
salgsoppgave med alle vedlegg. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for 
begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at bud og budlogg vil bli fremlagt for 
kjøper ref. regler for budgiving. Ved flere budgivere gis gjensidig fullmakt til, hver for seg, å forhøye bud, motta aksept og/eller forestå alt i.f.m. 
budgivingen. Dersom bud faxes eller sendes megler etter kontortid, må budgiver selv sørge for å gi megler beskjed pr. telefon i tillegg.

Ønsket overtagelsesdato:  
 
Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: 

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK:

Kontant ved kontraktens underskrift: 10 % av kjøpesum  

Låneinstitusjon: Referanse og tlf.nr.:  kr.:  
 
Egenkapital:  kr.:  

Totalt:  kr. 

Budskjemaet kan leveres til meglerkontoret, sendes pr. faks, MMS eller pr. e-post dersom  
budskjemaet er scannet med signatur. Før bud sendes inn ønsker vi at megler varsles på telefon.

BUDGIVERE:

FOR EIENDOMMEN: 

LEGITIMASJON

Gamle Drammensvei 171 C, Gnr. 9, bnr. 748 i Bærum kommune, Oppdragsnr.: 28110162

Eiendomsmegler MNEF/ Partner / Salgssjef: Jan Petter Solberg Hansen, tlf.: 9065 6346, jph@proa.no • Petter Johnsen AS, Gml.
Ringeriksvei 37, 1318 Bekkestua • Organisasjonsnr. 986247335

17/8/2014
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FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING 

GJENNOMFØRING AV BUDGIVING

1.  På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendom-
men, herunder om relevante forbehold. 

2.  Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre 
til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyel-
ser 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 ol. Nor-
malt 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.  Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud over-
for oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4. 

6.  Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budg-
iverne 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 budetfremmes 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.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet,  
Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen,  
Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmegler-
forbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 
§ 6-3 og § 6-4. 

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbruker- 
myndighetene 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. 

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.





KONTAKT OSS:

Megler: Jan Petter S. Hansen
Telefon: 67 11 12 30
Mobil: 90 65 63 46
jph@proa.no

Petter Johnsen AS
Org. nr. 986247335
Tlf: 67 11 12 30
bekkestua@proa.no

For mer informasjon gå inn på www.proa.no

Verdiskapende megling
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