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Næringseiendom på Bjørn i Sømna

402 m2 næringsbygg med kontorer/behandlingsrøm

TAKST kr 1.800.000,-



Advokatfellesskapet Brønnøysund

EIENDOMSMEGLING

Nøkkelopplysninger Bjøruveien 19

Takst kr. 1.800.000,-

MATRIKKELNR.

EIER

EIENDOMMEN

BYGNINGER

BYGGEMÅTE

Gnr 44 bnr 17 i Sømna kommune

Sømna kommune

Næringseiendom på Bjøru i Sømna, som har vært i bruk som Logopedisk

senter. Eiendommen ligger landlig til i naturskjønne omgivelser, ca 2,4 km
fra Vik sentrum. Området rundt består i hovedsak av landbruksarealer.

2190 m2 flat tomt, opparbeidet med plen og parkeringsarealer. Adkomst fra

kommunal, nyasfaltert vei. Tilknyttet offentlig vann og avløp.
Eiendommen er regulert til offentlige bygninger med tilhørende parkering,

jfr. Reguleringsplan for Bjøru logopedisk senter med bestemmelser.
Plandokumenter kan innhentes hos Sømna kommune. Omregulering vil
måtte avklares i dialog med Sømna kommune i forhold til fremtidig formål.

Næringsbygg på ett plan med 402 m2 bruksareal. Del av bygningen har

opprinnelse fra 1963, oppgradert i 1991 og tilbygget med ny større Høy.
Bygningen fremstår i dag i bra teknisk stand i forhold til byggeår, med

påregnelig utvendig vedlikeholdsbehov. Innvendige arealer fremstår godt
vedlikeholdt og tilpasset tidligere bruksformål. For fremtidig formål er det

ikke påregnelig at lokalene oppfyller dagens forskriftskrav. Det kan ikke

utelukkes avdekking av skjulte skader i konstruksjon ved fremtidig
renovering.

Bygningen inneholder i dag diverse kontorer, behandlingsrom og fellesrom.
Bygningen er registrert som «Annen skolebygning» i matrikkelen, og
bruksendring vil måtte avklares i dialog med Sømna kommune i forhold til
fremtidig formål.

Det foreligger verditakst fra Goheim Takst og Byggconsult AS som omtaler
eiendommens tekniske forhold og byggemåte.
IMegler kontaktes for utfyllende teknisk informasjon.

KJØPERS
OMKOSTNINGER

SELGERS
OMKOSTNINGER

VISNING

I tillegg til kjøpesummen kommer 2,5 % dokumentavgift pluss

tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-. Dersom kjøpet lånefinansieres, må det også
betales kr 585,- i tinglysingsgebyr pr. pantedokument. Ved kjøpesum kr
1.800.000,-, vil totale omkostninger komme på kr 46.170,-.

Avtalt meglerhonorar er kr 40.000,-. I tillegg må selger betale utgifter til
annonsering m.m.

Etter avtale



BETINGELSER

ANSVARLIG
MEGLER

Selger forbeholder seg rett til å avvise alle inngifte bud.

Selger er åpen for inngåelse av intensjonsavtale under avklaring av
bruksformål.

Eiendommen er klar for overtakelse etter nærmere avtale.

Eiendommen selges som den er, som ledd i næring.

Kjøper overtar ethvert ansvar for skjulte feil og mangler ved eiendommen,
kostnader knyttet til bruksendring og tilpasning til framtidig formål.

Avhendingslovas § 3-9 kommer ikke til anvendelse.

Interessentene oppfordres til å gjennomgå eiendommens beskaffenhet nøye
og foreta alle nødvendige avklaringer om bruksformål før eventuell

budinngivelse, jfr. avhendingslova § 3-10.

Advokat Linda Kristiansen org.nr. 920 044 700

se også www.finn.no

Advokatfellesskapet Brønnøysund

EIENDOMSMEGLING
Tlf 75 00 93 30

www.advoka+eiendom.com
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Verditakst - fast eiendom

Bjøru veien 19
8920 SØMNA
Gnr. 44 Bnr. 17 Fn r. O Snr.O

Sømna kommune

Benevnelse BRA Markedsverdi

619-Annen skolebygning 402 m2 |^ -| 800000

Tomteareal 2 190 m2

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

Oppdragsnr./Ref.nr. 513604
Befaringsdato 07.11.2019

Rapportdato 06.12.2019

Rapportansvarlig Goheim Takst og Byggconsult AS

Takstingeniør: Gøran Heimen
Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND
Tlf.: 90612231

E-post: goheim@online.no
TAKST OG BYGGCONSULT AS
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Personvern

Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide

rapporten. For personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:

httD://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/Dersonvernerklaerina/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig
bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene

og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: https://samtvkke.vendu.no/513604

Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.

Adresse ,! Bjøruveien 19 Gnr.

Postnr./sted 8920 SØM NA 44

Bnr.

17

, Fnr. ; Snr. Bolignr.

l Område/bydel

l Kommune

l Rekvirent

i Hjemmelshaver(e)

Befaringsdato

Bjøru

i Sømna

i Sømna Kommune

Sømna Kommune

07.11.2019

\ Tilstede/opplysninger : Kun undertegnede

gitt av ',

Premisser - generelle opplysninger

Verditakst utført som en visuell besiktigelse. Avdekker ikke eventuelle skjulte feil eller mangler. Utvendig kontroll foretatt
fra bakkenivå, det var ikke nedbør eller vind ved befaring. Det er ikke foretatt fysiske inngrep i konstruksjonene. Tekniske
anlegg, installasjoner og bygningsdeler som drenering, vindtetting, taktekking osv. er ikke funksjonstestet.

Opplysninger vedrørende forsikring, ligningsverdier og avgifter fås ved hendvendelse til oppdragsgiver. Tidsangivelser
vedrørende bygningen med tilhørende anlegg, er basert på opplysninger gitt av oppdragsgiver. Med referanse til byggets
alder, presiseres det at det vil finnes forhold som ikke tilfredsstiller dagens forskriftskrav.

Det er ikke kontrollert om det er utført arbeid i strid med plan og bygningslovgivningen. Det er ikke tatt hensyn til
eventuelle reguleringer, tiltak eller byggeplaner på naboeiendommer. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er fremlagt
eller innhentet dokumenter fra offentlige arkiver. Det er derfor ikke kjent om det finnes andre opplysninger som har
påvirkning på taksten. Undertegnede har kun innhentet matrikkelutskrift, situasjonskart og prisstatistikk for område.

Denne takstrapporten er en verditakst som benyttes for å ansette eiendommens normale omsetningsverdi. Denne

taksttypen forutsetter at det foretas overflatisk visuell bygningsteknisk inspeksjon uten tilstandsvurdering. Verditakst må
ikke forveksles med Boligsalgsrapport/Tilstandsrapport som har en mer omfattende bygningsteknisk gjennomgang og
hvor det blant annet foretas utvidet fuktsøk og fuktmålinger, og hvor bygningsdelene tilstandsvurderes med
tilstandsgrader og hvor konsekvensene av tilstanden synliggjøres. Denne taksten er utarbeidet for bruk av nåværende

hjemmelshaver/ oppdragsgiver. Grunnet endringer i boligmarkedet og eventuelt bygningstekniske forhold, frarådes det å
benytte rapporter eldre enn 6 mnd

Bjøruveien 19
8920 SØMNA
Gnr: 44 Bnr: 17 Fnr: O Snr: O
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Goheim Takst og ByggconsultAS
Gøran Heimen
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Sammendrag

Etter avtale med oppdragsgiver er det utarbeidet en verditakst over bygningsmassen.

Bygningen er registrert som 619-annen skolebygning. Bygningen har stått tom siste 5-6 år.

Bygningsmassen er opprinnelig rundt 56 år for bygget mot øst, renovert for ca. 28 år siden. Sor utbyggning mot sørvest for

ca. 28 år siden.

Eiendommen og bygningsmassens potensiale kan være variert, dette må avklares i byggesak med en søknad om eventuell

omregulering/bruksendring.

Generelt fremstår bygningsmassen som robust, da spesielt med tanke på tilbygget del. Gammel del ble noe oppgradert i
ca.1991.

Med referanse til bygningsmassens alder, presiseres det at det vil finnes forhold som ikke tilfredsstiller dagens
forskriftskrav.

Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier. Det
er ikke åpnet/revet for kontroll av lukkede flater og gulv, vegger og tak.
Normalt vedlikehold og utskifting av enkelte bygningsdeler må på generelt grunnlag påregnes.
Hensyntatt observasjoner nevnt i takst, stedvis etterslep på vedlikehold og bygningsmassens opprinnelige alder, presiseres
det at ved fremtidig renovering ikke kan utelukkes avdekking av eventuelle skjulte feil og skader i lukkede konstruksjoner
med tilhørende kostnader.

Det henvises forøvrig til rapportens kommentarer.

Områdebeskrivelse - beliggenhet - miljø

Eiendommen ligger et område som i hovedsak består av landbruksarealer, spredt boligbebyggelse og utmark.
Det er ca. 2,4 km inn til kommunesenteret Vik med dagligvarehandel, skole, rådhus, omsorgsheim med videre. Kort vei til

turområdet i utmark. Eiendommen og området oppfattes som barnevennlig.

Gode solforhold på dag og kveld. Vidstrakt utsikt mot sørvest, vest og nordvest.

Reguleringsmessige forhold

Reguleringsbestemmelser for Bjørn logopedisk senter. 31.01.1991. Sak 4/91
Eiendommen er regulert til offentlige bygninger. Et avgrenset område rundt eiendommen er regulert til offentlige
bygninger. Det er også arealer med kjørevei/parkering, boliger og landbruksarealer.
Det vises til kommunen for en dialog rundt eventuell omregulering av eiendommen til annet formål.

Eiendommens tomt

' Tomteareal 2190,3 m2 Type tomt Eiet

Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.)

Opparbeidet tomt med plen og parkering. Vei med veirett til annen eiendom i sør.
Eiendommen er opplyst tilknyttet kommunalt vann og avløp. Kommunal grusvei forbi eiendommen. Observert flere

kumlokk på eiendommen i sørvest og øst.

Observert en utvendig stoppekran mot nord.

Observert lufte og påfyllingsrør for oljetank. Det kan da være en nedgravd oljetank på eiendommen, denne er opplyst ikke
å være i bruk. Ingen dokumentasjon vedrørende forskrift om nedgravde oljetanker er fremlagt eller undersøkt.

Eiendommens bygninger

1 Type bygg

i 619 - Annen skolebygning

Byggeår

i 1963,1991

Rehab./ombygd år

ca.2005

Likningsverdi (år)

Kjøpsår 1991

456 303Kjøpesum / kostpris ' Kr.

Forsikringsselskap If Skadeforsikring Type forsikring Fullverdi Polisenummer SP612146.7.2
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Bygningsmessig beskrivelse

Fundamentering, grunnmur og kjellergulv

Byggegrunn bestående av stedlige masse, i hovedsak rødsand.

Bygget fra 60-tallet er oppført med krypkjeller og ringmurer av betonggstein. Lite lufting av krypkjeller, mye
bygningsavfall å grunn.
Gitt observasjoner av isolasjon på grunn i krypkjeller mot øst, kan det være utført arbeider i bjelkelaget over krypkjeller.
Det er pakket inn isolasjon mellom mur og bunnsvill, årsak ukjent, bunnsvill ikke synlig.

Tilbygget oppført med krypkjeller og ringmurer av leca, pusset. En del gjenliggende bygningsavfall på grunn. Bunnsvill
dekket med papp, ikke synlig.
Under trapp til hovedadkomst er det observert fukt på grunn og nede på ringmurer. Støpt dekke for trapp og vf. Løs og
skadet fliser på utvendig flate.
Strekkmetalltrapp til bi-inngang i vest, skjev trapp. Trapp og rampe til hovedinngang med strekkmetall i trinn/rampe.
Takvann til oppstikkende rør ved mur. Ikke tilfredsstillende fall på terreng fra murer. Drenering og avløp for takvann er
ikke funksjonstestet. Dreneringens tilstand kan bare kontrolleres om det graves opp.

Det opplyses på generelt grunnlag at krypkjellere er erfaringsmessige risikokonstruksjoner hva skade angår.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader

Bjelkelag i tre over krypkjeller. Observert løs stubbeloftsplate to plasser i krypkjeller. Noe knirk i gulvene på gammel del.
Vegger av bindingsverk, innvendig kledd med plater og noe panel.
Veggene er utvendig kledd med trekledning. For gammel del i øst har denne stående kledning, stedvis avflasset
overflatebehandling og generell slitasje i værusatte fasader. Liggende kledning på sperrer i gavl mot øst.
Tilbygget del har stående kledning. Observert noe slitasje, tørkesprekker og begynnende råte på endeved i værusatte
fasader.

Lufteveranda i tre mot sør på ca. 4,9 m2, slitt treverk, råte på rekkverk. Råte på rekkverk og tresøyler med hovedinngang.

Dører og vinduer

Dører og vinduer i tilbygget fra rundt 1990-1991. Trevinduer med tolags glass.
Overlys i taket på tilbygget del med vinduer som har tolags glass, utvendig kledd med aluminium. Observert noe
kondensering på glass.

Vinduer i gammel del av variert kvalitet og opprinnelse. Noe koblede vinduer fra byggeår, trevinduer med tolags glass,
antatt fra 70-80-tallet og et vindu fra ca. 1991.

Observert råteskader på flere vinduer i værutsatte fasader. Ikke montert beslag på vannbord under vinduer på tilbygget
del.

Tofløyet hovedinngangsdør med tolags glass, begynnende fuktskader på dør, ikke beslag under dør.
Bi-inngangsdør med lakkert overflate og tolags glass, skade på dør.
Lakkert dør med tolags smårutet glass til lufteveranda fra ca. 1991.
Innvendige dører fra rundt 1990, lakkerte dører, flere lyd og branndører.

Takkonstruksjon med yttertak

Saltak på gammel del, saltak med valm på tilbygget del.
Takflater mot sør og vest ble retekket med ny shingel rundt 2005. Observert mose på shingel og noe skader på shingel
mot øst på tilbygget del.
Hengbord, kasser og vindskier av tre. Vannbord i tre, slitt.

Metall i takrenner og nedløp fra ca.1991.

Flatt tak på del over tilbygget, tekket med takfolie. Observert flere områder der det samler seg vann, stedvis dårlig
avrenning.

Luftehatt for ventilasjon, noe rust.

Kaldt loft over gammelt bygg og deler av tilbygget. Undertak av bord, luftet kaldt loft. Stedvis fuktmerker på undertak, tørt
ved befaring.

Isolerte skrå takflater og flatt tak over tilbygget. Ikke adkomst for kontroll av lukkede takflater. Over pauserom er det flat
himling med en liten luke. Ved åpning av luke ble det observert noe musekskrementer, det er ikke tatt utsparing i
isolasjon, ikke kontrollert inne i hulrommet ved befaring, l tilbygget del et det et større rom midt i bygget, her er det
nedforet himling, adkomst fra små luker, begrenset visuell kontroll.

Bjøruveien 19 Side 4 av 7 Goheim Takst og Byggconsult AS
8920SØMNA 06.12.2019 Gøran Heimen
Gnr: 44 Bnr: 17 Fnr: O Snr: O



Verditakst - fast eiendom

;11
Norsk takst

Annet

Montert utstyr er ikke funksjonstestet.

Ventilasjonsanlegg montert, ikke i drift pr. i dag. Anbefales kontrollert av fagpersonell.
Adkomst via løs stige. Fuktmerker mot gulv under aggregat, tørt ved befaring.

internt spredenett, tele og data, anbefales kontrollert av fagpersonell.

Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.

Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten utføres etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling - 2014, 2. utg", som har NS 3940:2012 som

utgangspunkt. Ved motstrid eller tolkningstvil mellom NS 3940:2012 og "Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåljng-2014" legges takstbransjens

retningslinjer til grunn.

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med

byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.

"Takstbransjensretningslinjerved arealmåling 2014" er tilgjengelig på www.norsktakst.no.

619 -Annen

skolebygning

l Etasje

Hovedplan

Sum

; Sum alle bygninger

Bruttoareal

STA

30

30

30 j

SUM

402

402

402

Bruksareal (BRA)

P-ROM

387

387 ]

l 387 j

S-ROM

15

15

15

Romfordeling

Primære rom Sekundære rom

Innredet til formålet, skolebygg. Bod, el og arkiv.

Det vises til planlegning.

Kommentarer til Grunnboksbladet m.m.

Heftelser

Det henvises til oppdragsgiver for utskrift og vurdering av grunnbok.

Servitutter

Det henvises til oppdragsgiver for utskrift og vurdering av grunnbok.

Økonomi

Kostnader / andel fellesutgifter

Kommunalt bygg pr. i dag. Det henvises til oppdragsgiver for detaljerte opplysninger samt endringer i avgifter ved annen
bruk av eiendom/bygningsmasse.

Teknisk verdiberegning

i Bygg A:619 - Annen skolebygning

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag

Tomteverdi inkl. opparbeidelse

Sum beregnet teknisk verdi

Beregnede byggekostnader

Verdireduksjon

Beregnede byggekostnader etter fradrag

32%

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

+ Kr.

Kr,

8 791 000

2813120

5 977 880

5 977 880

383 302

6361 000
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Piper, ildsteder og oppvarming

Pipehatt fra ca. 2005, ikke montert takstige. Elementpipe av eldre opprinnelse. Feieluke i 1 .et.

For ytterligere kontroll og kommentar av pipe og adkomst, kontakt ditt stedlige brann og feietilsyn.

Oppvarming ved elektrisitet, gulvvarme i flere rom.

Bad og vaskerom

-Vaskerom med belegg, plastsluk og veggvinyi. Montert et skyllekar på vegg, opplegg for vaskemaskin. Rommet er

ventilert. Noen fuktmerker på belegg ved bereder, tidligere lekkasjer eller kondensering fra vannrør. Det ble ved et fuktsøk
på tilgjengelige overflater på gulv og vegg, ikke registrert forskjeller i verdier som kan indikere mulig bakenforliggende
fukt ved befaring.
-To like toalettrom i sør med toalett og vask på vegg, rommene er ventilert. Toalettrommet i sørøst har fuktmerker på

belegg, antatt fra kondensering på sistern, tørt ved befaring.

-Toalettrom i sørvest med et toalett og en vask.

-HC-toalett/bad i entre med belegg på gulvet, en plastsluk. Veggvinyl. Montert et toalett og en vask. Dusjing med dusjing
direkte på gulv og vegg, vindu i våt sone ved dusj.
Rommet er ventilert.

Det bie ved et fuktsøk på tilgjengelige overflater på gulv og vegg, ikke registrert forskjeller i verdier som kan indikere
mulig bakenforliggende fukt ved befaring.
På generelt grunnlag nevnes det at ved en bruksendring av våtrom med økt bruk og fuktbelastning, kan det ikke utelukkes
at skader oppstår. Det anbefales montert tett dusjkabinett.

Kjøkken

Spiserom med kjøkkenkrok, belegg på gulvet. Noe innredning, hyller, overskap, underskap, benk med kjøleskap, skap, en

vask og to komfyrplater, ikke ventilator.

Kjøkken med belegg på gulvet. Innredning med over og underskap. Tokummers vask i benkeplate.

Montert oppvaskmaskin, kjøleskap, komfyr og ventilator. Noe brukspreget innredning.

Montert utstyr er ikke funksjonstestet.

Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.

Innvendige overflater

Innvendige overflater er gjenstand for fornying ved jevne intervaller.

Observert fruktmerker i himling på gang og kontor i øst på gammel del, tørt ved befaring.
Gulvbelegg løsner fra underlaget i små partier i gammel del. Fuktskade på korkgulv under overiys, tørt ved befaring.
Noe tørkesprekker ved dragere i valmer.

Innvendige overflater av varierende kvalitet og opprinnelse, oppfattes generelt som god. Normale vedlikehald og

oppussingsarbeider må påregnes.

Elektrisk anlegg

Ingen dokumentasjon vedrørende EL- anlegget er fremlagt eller kontrollert.

Sikringstavle plassert i vf, skapet var låst ved befaring.
EL-installasjonen og elektriske komponenter/montert utstyr, er ikke funksjonstestet.

Undertegnede har ikke spesiell elektrokompetanse. Det anbefaes en kontroll og kommentar av anlegget, kontaktet en

autorisert El- fagmann.

Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.

WS-installasjoner

Ingen dokumentasjon vedrørende WS-installasjoner er fremlagt eller kontrollert.

Rør-installasjonen og komponenter/montert utstyr, er ikke funksjonstestet.

Plast i synlige deler av avløpsrør. Kobber i vannrør. Irr på rør ved bereder. Lekkasje på stegeventiler i to av toalettsisterner.

Installasjon av eldre opprinnelse i gammelt bygg, noe renovert Installasjon fra ca. 1991 i tilbygget.
Varmtvannsbereder på vaskerommet, denne er på ca. 115 liter og fra 80-90-tallet.

Undertegnede har ikke spesiell kompetanse på vann og avløpsanlegg. Det anbefales en kontroll og kommentar av

anlegget, kontaktet en autorisert rørlegger.

Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.
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Markedsanalyse

Interessant objekt med variert potensiale under forutsetning av at eiendommen kan omreguleres og bygningsmassen

bruksendres om det er behov for dette.

Bygningsmassen kan vurderes egnet til boligformål, eventuell utleie eller alternativt annet næringsformål eller videreføres

lik dages status.

Pr. i dag er det ikke sammenlignbare salg for slike objekter.
Eiendommen må eksponeres for markedet over tid, selger signaliserer at de vil være positivt innstilt på dialog med kjøper
om en eventuell bruksendring av eiendommen.

Støtteinformasjon fra Eiendomsverdi og Takstingeniørens helhetlige vurderinger av det overstående, ligger til grunn for
skjønnsmessig vurdert markedsverdi.

Verdikonklusjon

Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes!
Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes:

Markedsverdi

Kr. 1 800 000,-
Sted og dato

Brønnøysund, 06.12.2019

Gøran Heimen

Dokumentkontroll

Fremlagt

Tegninger og reguleringsbetemmelser.

Vedlagt

Ingen dokumenter følger vedlagt.

Det henvises til oppdragsgiver for vedlegg.

Bjøruveien 19

8920 SØMNA
Gnr: 44 Bnr: 17 Fnr: O Snr: O

Side 7 av 7
06.12.2019

Goheim Takst og Byggconsult AS
Gøran Heimen



Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkel brev
Kartverket

For matrikkelenhet:

Kommune:

Gårdsnummer:

Bruksnummer:

1812-SØMNA
44
17

Utskriftsdato/klokkeslett:

Produsert av:

Attestert av:

18.06.2020 kl. 10:26

Stine M. Saus

Sømna kommune

Orientering om matrikkelbrev
Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkellovens § 3 d) er
matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet
Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på
fullstendighet og nøyaktighet, l enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan
også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre
innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

For utfyllende informasjon: www.kartverket.no/matrikkelbrev
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Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn:

Etableringsdato: 12.03.1991
Skyld: O
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport
Tekst
Beregna areal for 44/17

Eierforhold

Tinglyste eierforhold
Rolle Status Føds.d./org.nr
Hjemmelshaver 944810277

Oversikt over teiger
Løpenr Type Hovedteig

1 Teig Ja

Navn
SØMMA KOMMUNE

Nord Øst Høyde
7246151 369582

IForretninger der matrikkelenheten er involvert
Forretning
Forretningstype
Årsak til feilretting

Opprett ny grunneiendom ved fradeling

Kart- og delingsforretning

Forretningsdokumentdato
Kommunal saksreferanse

Annen referanse

12.03.1991

Areal Kommentar
2 190,3 m2

Bruksenhet Adresse
Kystveien 84A
8920 SØMNA

Areal Merknader

2 190,3 m2

Tinglysing
Status Endret dato

Rolle Matrikkelenhet
Avgiver 1812-44/6

Mottaker 1812-44/17

Andel
1/1

(EUREF89 UTM Sone 33)|

Matrikkelføring
Signatur Dato

Arealendring
-2 192

2192
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Adresser
Adressetype

Vegadresse

Adressenavn AdressekodeAdressenr
Adressetilleggsnavn Kildekode
Bjøruveien 1087

Aktive bygg som er registrert på matrikkelenheten
Bygningsnr:

Løpenr:

Repr.punkt:

11 037100

Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33

Nord: 7246156 Øst: 369571

Bygningsendringskode:

Bygningstype:
Næringsgruppe:

Bygningsstatus:

Energikilder:

Oppvarming:

Bruksenheter
Adresse

Annen skolebygning

Undervisning

Tatt i bruk

Bruksenhetsnummer
1087 Bjøruveien 19
Bygningsnr:

Løpenr:

Repr.punkt:

11 037100

1
Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33
Nord: 7246164 Øst: 369607

Bygningsendringskode: Tilbygg
Bygningstype:

Næringsgruppe:

Bygningsstatus:

Annen skolebygning

Undervisning

Tatt i bruk

Koord.syst. Nord
19

EUREF89 UTM Sone 33
7246151

Bebygd areal:

Bruksareal bolig:

Bruksareal annet:

Bruksareal totalt:

Bruttoareal bolig:

Bruttoareal annet:

Bruttoareal totalt:

Alternativt areal:

Alternativt areal 2:

Bruksenhetstype

Kretser
Øst

33

Grunnkrets:
Valgkrets:

Atkomstpunkt
Nei

0104 ØSTRE VIK
2 VIK

Kirkesogn: 10020401 Sømna
369577 Postnr.område:

o
o
o
o
o
o

o
o
o

Tettsted:

Ant. boliger: O

Ant. etasjer: O

Vannforsyning:

Avløp:

Har heis: Nei

8920 SØMNA

Datoer

Rammetillatelse:

Igangsettingstillatelse:

Tatt i bruk:

Midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest:

Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet
Unummerert bruksenhet O

Bebygd areal:

Bruksareal bolig:

Bruksareal annet:

Bruksareal totalt:

Bruttoareal bolig:

Bruttoareal annet:

Bruttoareal totalt:

Alternativt areal:

Alternativt areal 2:

o
o

298
298

o

o
o
o

o
Ant. boliger: O

Ant. etasjer: 1

Vannforsyning: Tilkn. priva
vannverk

Avløp:

Har heis: Nei

O O 44/17
Datoer

Rammetillatelse: 01.04.1991

t Igangsettingstillatelse: 01.04.1991

Tatt i bruk: 03.10.1991

Midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest:

Oppvarming:

Etasjer
Etasje Antall boenheter
H01 O

Bruksenheter

BRA bolig
o

BRA annet
298

BRA totalt
298

BTA bolig
o

BTA annet
o

BTA totalt
o

Alt. areal
o

Alt. areal 2
o
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Adre«se'^;^;,,. L,,.,.....,. ,....,..,,,„,,_„......,;..„

1087 Bjøruveien 19 Unummerert bruksenhet 00 00 44/17

Kontaktpersoner
.^11®;'.1;..1.1:,....:L_....L.. .„;„„_

Tiltakshaver SØMNA KOMMUNE
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7246156.

Målestokk 1:1 ODO
EUREF89 UXM-Sone \33

OversiKtska
^w€
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^

\

7246180_\

7246140_

7246120

Teig 1 (Hovedt^ig)
44/17

Målestokk 1:500

UTMSc
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Areal og koordinater
Areal: 2190,3 Arealmerknad:

Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: 7246151 Øst: 369582

Srensepunkt / Grenselinje

Løpenr Nord

1 7246128,91

2 7246167,03

3 7246176,43

4 7246163,52

5 7246175,20

6 7246144,77

Øst

369568,32

369537,06

369564,91

369577,94

369603,74

369616,52

Ytre avgrensing

Grensemerke nedsatt i / Grensepunkttype /
Lengde Hjelpelinjetype

Ikke spesifisert Umerket

49,30 Ikke hjelpelinje

Jord Offentlig godkjent grensemerke

29,39 Ikke hjelpelinje

Jord Offentlig godkjent grensemerke

18,34 Ikke hjelpelinje

Jord Offentlig godkjent grensemerke

28,32 Ikke hjelpelinje

Jord Offentlig godkjent grensemerke

33,00 Ikke hjelpelinje

Jord Offentlig godkjent grensemerke

50,74 Ikke hjelpelinje

Målemetode

10 Terrengmålt

10 Terrengmålt

lOTerrengmålt

lOTerrengmålt

lOTerrengmålt

10 Terrengmålt

Nøyaktiflhet Radius

13

13

13

13

13

13
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® HelgelandsKraft
DLE - dc< lokale cltilsyn

Fylkeskommunen I Nordland
Logopedisk Senter i Nordland

8920 SØMNA

Logopedisk Senter Bjøru
Vik Og Omegn

8920 SØMNA

Anleggsnr.

2965322 - 001

Kontrolltype

Periodisk helse

Kontrollert av

Roald Aune

IDOK.NR"

l—Snko.ni

22747

Behandles av

Roald Aune

Dato kontrollert

01.06.2006

Vedrørende sikkerhetskontroll av elektrisk installasjon.

Viser til kontroll av anlegg 2965322 - 001 - Logopedisk Senter Bjørn utført den 01.06.2006.

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter med hjemmel i
denne loven, utøver Det lokale eltilsyn kontroll av elektriske anlegg tilknyttet forsyningsnettet.

Det ble ved vår kontroll ikke funnet feil eller mangler som krever videre oppfølging, og saken
avsluttes fra vår side.

Med hilsen
Det lokale eltilsyn

oaJUL Q^^-^
Roald Aune
Elsikkerhetsingeniør

HelgeIandsKraft AS
Industriveien 7
8657 MOSJØEN

Telefon: 75 l O 00 00
Telefax: 75 100001

hlln://www.hcleel;Mulskraft.no
Hposl: lirmnpostfipliclgclandsltmn.no

Org.nr.844 011 342 MVA
Bankgiro 4530.06.00380
Postgiro: 0803 5953559



^""^^, '•^•:i"-" %

^\', 'ii!'''^<sS'y''.'' ikt°' '" ^i. •'1\

y^f^" • "^ ^""' '

•'-"}

w»*""'

\ ,..^f^Eu:^_...^,
l''? ^^:==J °"\!S^}^L ^

1»--\\.^
t'ar<s-"'^Y

^-.-'s^yf-"-\\
.,^'-^-=:S!sJ'"S

^s^'^^€i
ES?-^ Ilt

Y^PK.M^L^
l

\\ w^n-AIWS^/ / / }

wz// / n~^/ o^/'
\v >

«ttfitiw l manuamrl.
UMHWfyWw unnn vwj nA jil tortiio woa.

ftYavaa:

KS »ra iftwfctftl ^MKfw f ty^jlri^B.

OCtfVINOUStylL (HUU..TAKIhia);
MH WW 1/tipnsm l WDB.

USt In yinrtant t»dg fw.

KOTEJWQh/ELimi
Ssnl* tC-B.COCB Mf kotwniiWtuif nr
guh i BktHwwna» broo* *<WN •M.

^no~wSi.'^'^'

WQMSOtWLWffre;

V^^zz^,^

eivu.i\flnd'HoUen,

r««-—\fst —]p»uT
:50 ||22.1'1.90|| ^«(.'i-^.IS ''^i-lt



El-T



S iS E(D
Is''

llfi?'iJXI ^S':: Ifg Igto in s:



^Bs

't.,

W-i

l :§ ?<r-

i li-^ilit!
m
i SV.5i=; 1.1 K

1318



^'

'^-

ss

."*

Givitt.

BEfillÉXSBSTJ

ÆKTRISKEA7.

if^b&n,

BBTEMæ

Sørnna icomniun&
•LOKOPEDISK SENT£f?

pyi»'-

»t

1:SO
!tlB

2.11.X)



rrvcQC^nsL
•Aii/x-eW-
.Æ^K )3&t>hH.

±StlH'/H
i-/u>

f-f/W
ees-fcc

•;11

,-^./åa^,
(-•Ai.

,/fcWÆ;.;;,
:£SS'/6Ss

S&o»!
•TSe-W
WfW.IsySK

l/A>;il

tw-Ws,'
U?6f
?£&3'

M^.

asag^^a.,

V^.-:~^:v'£&ffll!:

i"??#'"::-:-ifc: ifffS
liSgKSB«ya£a!®.u>!;

f-ff& w/.'

-p—pr;

S&ltNA KWHUHE. .
' Loå6PttlKK StHTi^T/t SJtKil

:SIV?INCENIOIt ; ; ^ -
UBfiAS»».

"®' 'i 'sw*^<''w^s^.?:sw ^ ^y?^v% ^S^i^wew^^wm'^'
WpiiT^WrWi^-38 • Tlr.TOm?.!,^,

i^N^^^ji^X^i:^li^ Al^i^i^^i^^



Se&®Ql KEMÆJNE
TEKNISK ETAT
8924 VIK

ARKIV NR.

BEHMNDIÆTAV:

BYGN.R&D

SAKSBEHANDLER

DATO

17.01.91

SAK NR.

8/91

Odd Nicolaisen

saexsD FRA SSSSSK mssxvE CM ITKLIPPSTILLMELSE FCSL SBDLEBYGG PÅ
msaPEDISK SENTER BJØRU.

Saksframlegg:

l. Søknad datert 14.01.91
2. Situasjonsplan.
3. Søknad fra Idar Rønnark om ansvarsrett for anlegget.

Forslag til vedtak:

l. Søknaden om utslippstillatelse godkjennes under forutsetning
av helserådets godkjenning.

2. Etter at grøfta er oppgravd avgjør teknisk sjef om
infiltrasjonsanlegg eller sandfiltergrøft skal nyttes.

3. Utslippet må utføres med trekamret slamavskiller med 7 m3
kloakkvolum.

4. Idar Rønnark godkjennes som ansvarshavende.

BTCNINGSR&DETS BEHaNDELING:

Enstemnicr vedfcatt.

Rett utskrifb.

^\^JA <3. ../«^X-^

Britt Sandvik
knt.ass.

Utskrift sendfc: Sønana formann skap.

Sømna Helseråd
Logqpedisk Senter
Idar Rørmark



BUDSKJEMA

Eiendommen 1812/44/17 - BJØRUVEIEN 19

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

Bud

+ 2,5 % dokumentavgift

+ Tinglysingsgebyr skjøte

+ Tinglysingsgebyr pantedokument

kl-

kr

kr

kr

kl-

585,-

585,-

FORBEHOLD:

Bank Saksbehandler

Budet er bindende hvis det aksepteres av selger innen en uke etter dette budets datering.

Annen akseptfrist

.den....../......2020

underskrift

navn med blokkbokstaver

telefon

e-post

Kopi av legitimasjon må inngis sammen med budskjema.

Budet sendes Advokatfelleskapet Brønnøysund, Boks 153, 8901 Brønnøysund,
telefaks 75 00 93 31 epost: halsen@advokatenehla.no


