
Møblert enebolig på idyllisk plass nær Nordbyneset 
Tomt på 3.431 kvm.  

Malangen  

Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler MNEF 
Eva Knudtsen  
Tlf: 77 61 80 00  
Oppdragsnr: 91090098  

Adresse: Mo, 9055 MEISTERVIK 
Prisantydning: kr 1 450 000 + omk. • BRA: 135 m2 P-Rom: 88 m2  

 







OMRÅDE/BELIGGENHET 
 
Beliggenhet  
Eiendommen ligger tilbaketrukket, på øvre siden av hovedveg, nært 
Nordbyneset i Malangen. Begrenset utsikt til nærmiljøet. Gode lys- og 
solforhold. ca. 30 km. til Storsteinnes med de f este servicetilbud.l  
Avstand til Tromsø er ca. 75 km dersom en benytter ferge over Vikran. 
Tunell under Rystraumen er påbegynt og er planlagt ferdigstilt i 2011.  
 
Bebyggelse 
Eneboliger og gårdsbruk  
Adkomst 
Ta av innkjøring mot Nordbynes samfunnshus. Boligen ligger bak  
første hus til venstre.  
 
BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN 
Byggeår 
1950  

 
Byggemåte 
Grunnmur av betong, utvendig malt. Innvendig malt med noe avskal-
ling/saltutslag. Kjellergulv av betong. Synlig fukt på kjellergulv. Tegn 
tyder på dreneringssvikt. Deler av bygningen har krypkjeller, ikke  
inspisert, Del av krypkjeller fundamentert på trepæler. Tegn til råte-
skade på nedre del av pæler Nærmere undersøkelse og utbedring an-
befales. 
Yttervegger antatt av 4" bindingsverk, med ukjent isolasjonsmengde. 
Utvendig kledning av eternittplater på hovedbygg, liggende trepanel 
på tilbygg. Opplysningene er hentet fra takst utarbeidet av  
Verdi-Consult Tromsø AS datert 2.7.09. Det vises forøvrig til  
verditakst. 
 
Bruksareal 
135 m2 

P-Rom 
88 m2 

 



BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN 
 
Boligen inneholder 
1.etg.: 
Stor vindfang, soverom, kjøkken, stue og bad. 
 
2.etg.: 
Loftsgang og 2 soverom. Det ene med utgang til takterrasse. Knekott. 
 
Kjeller: 
Vaskekjeller og kjellerrom via utvendig lem over trapp. 
 
Uthus på 20 kvm.  
 

Standard 
Kjøkken: 
Innredning med malte, glatte fronter og laminat benkeplate. Fliser på 
vegg over benk og bak kokeplass. Ventilator med utkast gjennom 
vegg. 
 
Bad: 
Renovert 2004. Fliser på gulv med gulvarme. Våtromspanel på vegger. 
Servant, speil med overbelysning, overskap, WC, veggmontert el. vifte 
og dusj med forheng. 
 
Innvendige overf ater: l
 
Himlinger: Malte himlingsplater 
Vegger: Panel, tapet, våtromspanel 
Gulv: Vinyl, f iser, malt tregulv l
 
Vaskekjeller: 
Betonggulv med sluk. Malte betongvegger med malingsavskalling. 
Innredning med stålbeslag. Vannslange. 
 
Annet: 
Garderobeskap plassert i vindfang 
 
Med salget følger: 
Komfyr, kjøleskap, fryser, furuskap på stua, hjørnesofa, stereobenk,  
2 kurvstoler, 1 skinnstol, kjøkkenbord + 3 stoler, 1 dobbeltseng,  
2 enkeltsenger, 1 sengebenk m/nattbord, kommode og hagemøbler. 
 
Uthus består av sjå med adkomst til utedo, tørkesjå og vedsjå.  



 
Oppvarming 
Elektrisk. Varmekabler på bad. Peis med innsats i stue og tilhenger på 
kjøkkenet.  
 
Tomten  
Sør- og vestvendt tomt i f att og hellende terreng. Tomten er  l
inngjerdet, delvis opparbeidet med plen, beplantet med prydvekster,  
stauder, bærbusker, villvekster og trær. Deler av tomten er naturtomt.  
 
Parkering 
På egen tomt.  



ØKONOMI 
 
Prisantydning  
Kr. 1 450 000,- + omk 
 
Omkostninger 
Dokumentavgift til Staten: 2,5% av kjøpesummen. 
Gebyr for tinglysing av skjøte - f.t. kr. 1.548,- 
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for pantobligasjoner i forbindelse med 
etablering av eventuelle lån – f.t. kr. 2.142,- pr. obligasjon. 
 
Takst 
Verditakst: kr. 1 450 000,- 
Lånetakst: kr. 1 300 000,- 
Takst utarbeidet av Verdi-Consult Tromsø as 
 
Ligningsverdi 
Kr. 187 216,- for 2008. Opplyst av selger  
 
Kommunale avgifter 
Ifølge opplysning fra Balsfjord Kommune er eiendomsskatten på  
Kr. 1 372 inneværende år 
 
Forsikret 
Eiendommen er forsikret i Enter Forsikring med polisenr. 0217556  
 
Oppgjør 
Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10% 
forskudd av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved 
overtagelse. Det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskudds-
beløpet. Rentene på forskuddsbetaling tilfaller selger. Meglers provi-
sjon og utlegg forfaller til betaling når handel er kommet i stand, jf. 
Lov om eiendomsmegling § 7-4. Megler gis rett til avregning av sitt 
krav i forskuddsbetalingen fra kjøper. 
 
Finansiering 
Storebrand Bank, som er representert ved våre kontorer, kan til enhver 
tid tilby uforpliktende lånetilbud og økonomisk rådgivning vedrørende 
boligkjøp. Kontakt megler, som gir deg nærmere opplysninger.  
Det gjøres oppmerksom på at meglerkontoret mottar provisjon fra  
Storebrand Bank på formidling av lån. 
 
 
 

OFFENTLIGE FORHOLD 
 
Betegnelse 
Gnr. 89, bnr. 49 i BALSFJORD kommune 
 
Vei/vann/avløp 
Privat vannverk. 
Avgift på ca. kr 450,- pr. år. 
 
Septikk på tomten. 
 
 
 
Rettigheter/forpliktelser/servitutter 
For servitutter eldre enn fradelingsdato, som kan ha betydning for 
denne eiendom henvises til hovedbruket. 
 
Dagboknr. 304698 tgl. 29.09.1981 Bestemmelse om vannledning.  
Bestemmelse om vedlikehold. Rettigheter: Adrian Vang. Gjelder denne 
eiendom m.f .l   
 
Reguleringsplaner 
Eiendommen er regulert til bolig. Ifølge opplysning fra Balsfjord  
kommune er området uregulert og eiendommen ligger i LNF-område.  
 
 

AVTALEMESSIGE FORHOLD 
 
Selger 
Guri Eggset og Pål Falkenberg  
 
Overtagelse 
Etter avtale med selger.  
 
Meglerf rma i
Skansen Eiendomsmegling AS, org.nr.: 980496449  
 
Budgiving 
Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avslut-
tes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av 
budjournalen i anonymisert form. 
 
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.  
 
 
Mangler 
Det vises til selgers egenerklæringsskjema og verditakst utarbeidet av 
Verdi-Consult Tromsø as 2.7.09. 
 
Eierskifteforsikring 
Det gjøres oppmerksom på at selger ikke har tegnet eierskifte- 
forsikring. Selger har for øvrig utarbeidet egenerklæringsskjema.  
Kjøper plikter å sette seg inn i dette før budgivning/kjøp. Erklæringen 
er vedlagt salgsoppgaven.  
 
Mulighet for boligkjøperforsikring: 
Det er mulig for kjøper å tegne boligkjøperforsikring. Denne forsikring 
må tegnes senest på kontraktsmøtedato. Forsikringen koster  
kr 7.500,- for denne boligen. Kontakt megler for mer informasjon. 
 
 
As is 
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 vesentleg  
ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå  
kjøpesummen og tilhøva elles.” 
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. 
 

DIVERSE 
 
Midl. brukstillatelse/ferdigattest 
Foreligger ikke. 
 
Meglers vederlag 
Kr 51.817,- inkl. mva.  
 

Om boligen 
Selger har brukt boligen som fritidsbolig.  
 
Konsesjon 
Ervervet må godkjennes ved egenerklæring om konsesjonsfrihet.  
 
Eiendomsmegleren er fra 01.01.04 underlagt Lov om hvitvasking. Dette 
innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim 
om evt. mistenkelige transaksjoner.  
 
Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av 
salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må 
kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med megler for å få 
disse. 
 
Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis interessent mot 
formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det tas forbehold om 
dette i bud. 
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FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVING 
 
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. 
 
 

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING 
 

1.   På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 
2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver.  
3. Budets innhold:  
 I  tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et  
 bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker f nansiering, i  
 salg av nåværende bolig osv. 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 ikke  
 megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn 24 timer regnet fra 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 
 øv  rige 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 
 inter  essenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 
5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike 
 en  dringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i  
 tide   er større enn ellers. 
6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.  
7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.  
8. 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. 
9. 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.  
10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter.  
 
 
 

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 
 bu  det 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 f ere eiendommer samtidig l  
 der  som man ikke ønsker å kjøpe f ere enn en eiendom).  l
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. 
 



Boliglån fra: 
 
 
 3,19% nominell rente* 
 
 
 
 3,28% effektiv rente* 
 
*Gjelder for partnerkunder med boligkreditt over 2 mill innenfor 60% verdi. Effektiv rente er 
beregnet ut i fra 100% utnyttelse. Med forbehold om renteendringer. 

F I N A N S I E R I N G 

 

Fast eller f ytende rente l

Noen kunder velger fastrente hvis de tror den f ytende renten er på vei opp.l  

Likevel er det din situasjon og dine behov som må avgjøre valget. Har du 

behov for forutsigbarheten i faste utgifter er fastrente et godt valg. Kan du 

tåle svingninger i lånerenten er f ytende rente antakelig det beste, på langl  

sikt. Du kan også velge en kombinasjon med fastrente på deler av lånet. 

 

Gebyrfri hverdag 

Lånet tilbys sammen med brukskonto og VISA-kort i Storebrand Bank. Som 

privatkunde betaler du ingen gebyrer når du bruker dine egne penger og 

gjør jobben selv. NettBank og MobilBank, kortbruk i butikker og minibanker 

– det er gebyrfritt alt sammen. Også i utlandet. 

 

Storebrand Partner 

Et fordelsprogram for våre beste kunder. Du får en personlig f nansiell råd-i

giver og mange fordeler knyttet til din personlige økonomi, inkludert lavere 

boliglånsrente og gode innskuddsrenter. 

Boliglån i  
Storebrand Bank 
 
Lån til kjøp av egen bolig er et viktig valg. Storebrand Bank  
tilbyr svært gode betingelser. Men det er også andre forhold du 
bør tenke igjennom, slik at lånet blir til å leve med – på lang 
sikt. 
 
Boliglån eller Boligkreditt 

Med boliglån mener vi et tradisjonelt boliglån hvor du betaler ned på lånet 

jevnlig etter en avtalt nedbetalingsplan i inntil 30 år. Du låner det du 

trenger for å f nansiere boligkjøpet innenfor 60 eller 80 % av verditakst. Dui  

har mulighet for å søke om avdragsfrihet i inntil 10 år. Ved avdragsfrihet 

betaler du ikke avdrag på lånet, kun renter og termingebyr. 

 

Boligkreditt er det f eksible boliglånet for deg med ordnet økonomi som vill  

ha større økonomisk f eksibilitet og handlefrihet. Du får innvilget en låne-l

ramme og styrer selv alt innenfor rammen. Du velger selv når du vil ta ut 

penger og når du vil nedbetale på lånet. Boligkreditt krever at du har selv-

disiplin og god økonomisk orden. Samtidig gir denne løsningen deg en unik 

mulighet til å skreddersy lånet for din situasjon og dine behov.  



B olighandel dreier seg om én eneste ting: Trygghet. Trygghet for at megleren har den nødvendige og lovpålagte  
kompetansen som kreves for å utøve yrket. Trygghet for at alt som handler om penger foregår profesjonelt i sikre  
rutiner. Og trygghet for at alle formaliteter forbundet med handelen blir ordnet på en sikker og problemfri måte. 
 
Som boligselger skal du vite at vi i Ring Eiendomsmegling tilbyr en effektiv markedspakke som sikrer din bolig  
maksimal oppmerksomhet og synlighet. Og du kan stole på at megleren følger deg og boligsalget ditt samvittighets-
fullt og presist gjennom hele prosessen, fra befaring til visning, gjennom budrunde og kontraktsinngåelse.  
 
Som kjøper skal du oppleve at våre annonser og prospekter er ærlige og redelige. Du skal oppleve at megleren  
følger deg opp på en ordentlig og ryddig måte og legger alt til rette for et problemfritt boligkjøp. For å gjøre det  
lettere å legge inn bud, skal du også få tilbud om konkurransedyktig f nansiering gjennom Storebrand Bank. i
 
Vi har over 30 kontorer over hele landet, ett av dem er sannsynligvis nær deg, enten der du bor, eller der du har lyst 
til å bo. Ta kontakt med oss når du skal ut i boligmarkedet, nå eller senere. 

Oppdragsansvarlig: 
Eiendomsmegler MNEF 
Eva Knudtsen  
Tlf: 918 24 000  
Mail: 
eva@ringeiendom.no  
 
RING TROMSØ  
Grønnegata 80, 9252 Tromsø  
Telefon: 77 61 80 00  
Faks: 77 61 80 08  
www.ringeiendom.no 

www.webtop.no 


