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I sak 067/10 vedtok Kommunestyret: "Kommunestyret tar dl etterretning at boligbehovet for
flyktninger er i endring. Rådmannen gis nødvendige fullmakter til å tilpasse boligmassen de nye
endrede behovene. Dette vil kune innebære salg og kjøp av leiligheter/boliger."
I sak 044/11 Kjøp av eiendom, utsatte Kommunestyret behandlingen av kjøp av eiendommene
Andedamveien 1 og 3 i påvente av ny takst for eiendommene og innenting av pris fra flere
aktører.

24.03.2011 ble leilighet i Røsslyngveien solgt for 925.000 kroner. Beløpet ble satt på fond og var
ment å delfinansiere kjøp av boliger i sentru. Andedammen DA har tilbudt kommunen kjøp av
eiendommene Andedamveien 1 og 3 for en samlet s.um på kr. 4.200.000. Området er totalt på
2970 m2 og inneholder i dag 2 eneboliger. Flyktningefondet var 31.12.00 på stort kr.3.660.000.
Husbanen gav i brev av 17.03.2011 tilsagn om tilskudd begrenset oppad dl kr. 840.000.

Saksopplysninger:

Fauske kommune ved Flyktningekontoret ønsker å få tilgang på flere sentrusnære boliger for
videre utleie til flyktninger. Dette er i tråd med boligsosial handlingsplan. De siste årene har det
blitt kjøpt 1 enebolig og 1 leilghet, begge gangene kontantkjøp ved bruk av midler fra oppsparte
midler på fond. Samtidig har man solgt leiligheter i Røsslyngveien, til nå i alt tre andeler.

Flyktningekontoret har siden oktober 2007 og november 2008 leid henholdsvis Andedamveien 1
og 3 av Andedammen DA. På et møte på Fauske 14.01.2010 ble det videre samarbeidet med
Andedamen DA drøftet. Tilstede var ørjan Berg og Kenneth Trones fra eierne, Adelheid
Kristensen fra Husbanen og Siv Johansen og Steinar Johansen fra kommunen. Bakgrunnen for
møtet var kommunens behov for sentrusnære boliger til flyktninger. Ulike løsninger ble
diskutert. Kjøp av hele eiendommen var en av mulighetene. Alle parter bemerket eiendommens
fortrinn med nærhet til skole, barehager, fritidsaktiviteter og ikke minst sentrumsnærheten.
Som nevnt er tomta på hele 2970 kvm. I 2007 fikk eierne byggetilatelse for oppføring av 4
leilighetshus i to etasjer midt mellom de to boligene. Sålenge det er samme eier på henholdsvis
Andedamveien 1 og 3 ser Fauske kommune de to tomtene som ett tomteområde. Denne



muligheten for å sette opp nybygg på tomta, gjør den ekstra attraktiv.

I årene som kommer vil behovet for småleilgheter være økende da stadig flere flyktninger
kommunen bosetter, vil være enslige, voksne personer. I dag bosetter vi enslige i bofellesskap i
famileleilgheter. De siste tre år er 27 av 59 bosatte enslige voksne. Flyktningekontoret
disponerer i dag 8 egne 2-roms leilgheter tipasset enslige voksne. I tilegg leier vi i dag 3 2-
roms på det private markedet. Av Flyktningekontorets egne famileleilgheter benyttes i dag 3

familieleilgheter til bofellesskap samt at vi leier privat 3 familieleiligheter til samme formåL. 23
personer av de 27 enslige voksne bosatt siste 3 år, bor fortsatt i kommunen.
I snitt, slik som erfaringene er fra de senere årene, må vi regne med at ca, halvparen av de vi
bosetter er enslige voksne. De fleste av disse er yngre personer som erfaringsmessig ønsker å ta
både grunnskoleeksamen og videregående opplæring. Dette vil nok i årene framover medføre at
gjennomsnittlig botid i kommunen for flyktninger vil øke en del fra dagens ca. 3,3 år til nærmere
4 år. På denne bakgru vil derfor behovet for småleiligheter/hybelleilgheter øke. Det er en lite
tilfredsstilende situasjon for de fleste enslige voksne å måtte dele leilighet med andre i flere år
slik de nå må gjøre.

Etter ønske fra Kommunestyret foreligger det nå ny takst og tilstandsrapport for eiendommene
Andedamveien 1 og 3. Den teknske verdien av de to bygningene er satt til kr. 2.662.800.
Tomteverdien er kr. 1.800.000, samlet for hele eiendommen kr. 4.500.000 rundt regnet.
Verdivuderinger på tilsvarende boliger lagt ut for salg i Fauske siste året har ligget mellom ca.
1,4-2,0 milioner per bolig.

Saksbehandlers vurdering:

Kjøp av eiendommene Andedamveien 1 og 3 vil være et viktig bidrag til å oppfylle kommunens
behov for sentrumsnære boliger til flyktninger kommunen bosetter. Jo flere slike boliger, jo
mindre utgifter til transport ifm skolegang både for barn og voksne. Kun de færreste har egne
biler. Det å bo sentrumsni:rt, blir derfor for de aller fleste av våre bosatte flyktninger,
trivselsfremmende.
I Fauske området er det i dag mulig å skaffe to eldre boliger med tisvarende standard som i
Andedamveien 1 og 3 for under 4 milioner samlet. Det unike ved denne eiendommen er
imidlertid den store tomten der det foreligger godkjenning om bygging av leilighetshus.
Som skissert over i Saksopplysninger vil Flyktningetjenesten ha et støre behov i årene som
kommer for boliger tilpasset enslige voksne. Ved Boligkontoret er det også i dag ventelister for
andre boligtrengende. Markedet på Fauske når det gjelder små leiligheter er nærmest
ikkeeksisterende. I den grad det legges ut slike boliger for salg, er salgspris mellom 800.000 og i
overkant av 1 millon kroner.

Saksbehandler vurderer kjøp av eiendommen i Andedamveîen som en meget god mulighet for
kommunen til å skaffe seg boliger samt tomt for bygging av 2-roms leiligheter i sentru.
Avhending av boliger i utkanten og kjøp/leie i sentru er en vikdg del av boligsosial
handlingsplan hva angår'flyktninger. En positiv innstiling til kjøp av eiendommen i
Andedamveien betinger en snarlig utbygging av 2-roms leiligheter på tomten, tilsamen 8
leilgheter fordelt på to plan.

Når det gjelder finansieringen av kjøpet for eiendommene Andedamveien 1 og 3, har Husbanken
i brev av 17.03.2011 gitt tilsagn om tilskudd begrenset oppad til kr. 840.000. Flyktningekontoret
har solgt bolig i Røsslyngveien som innbragte kr. 925.000. Det resterende beløp, stort kr.
2.435.000 dekkes fra Flyktningefondet der saldoen per 31.12.2010 var kr. 3.660.000.



INNSTILLING:

1. Fauske kommune aksepterer tilbudet fra Andedammen Fauske DA stort kr.
4.200.000 for kjøp av eiendommene Andedamveien 1 og 3.

2. Finansiering: tiskudd fra Husbanen kr. 840.000, salg av bolig kr. 925.000 og
bru av Flyktningefond kr. 2.435.000

3. Det forutsettes at kommunen så raskt som mulig prosjekterer og bygger
leilighetshus på tomten.

Per Gunnar Pedersen
rådman
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Takst over boligeiendom

Andedammen 1 og 3
8200 FAUSKE
Markedsverdi: 4500000

Bygningstype

Gårdsnummer

Bruksnummer

Seksjonsnummer

Festenummer

Hjemmelshaver

Frittliggende eneboliger
103
469/470

Vedlegg

Andedammen Fauske DA



~~~~
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Denne rapporten er utarbeidet aven fritttående 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 tistandsrapport, som
beskriver byggverkets tekniske tistand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tibakemelding 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,

Egne premisser

Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og eller mangler, som han ikke klin ne ha oppdaget, etter å ha
undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold ti gjeldende instruks og retningslinjer.
Det elektriske anlegget og røropplegget er ikke vurdert. Konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå. Der det i rapporten er
foretatt antakelser, er dett fordi angjeldende forhold ikke har latt seg bringe på det rene. Besiktigelsel1 blir kun utført på lett tigjengelige
deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, dusjkabinett, hvitevarer, lagrede gjenstander og lignende flyttet
på med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.

Rekvirent/eier plikter å lese igjennom takstdokumentet for å avdekke eventuelle feilOpplysninger/mangler før takstdokumentet tas i bruk.
Det bemerkes at en takst ikke e.r en tilstandsrapportboligsalgsrapport. Boligen er vurdert ut fra forelagte opplysninger og etter
besiktigelse av eiendommen. Når eiendommen er møblert vii en del flater være tildekket av hvitevarer og diverse løsøre. Disse flytes
ikke av takstmannen og kan medføre at skader som er gjemt ikkefrernkommer i taksten. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med
mindre de er angitt. Det gjøres oppmerksom på at panteattest ikke er innhentet for eiendommen, og at det derfor ikke er kjent om denne
inneholder opplySIlinger om forhold som har betydnil1g for taksteIl. Boligen er ikke undersøkt for skjulte feil eller mangler. Kommul1ens
bygningsarkiv er ikke gjennomgått og taksten hensyntar således ikke forhold/opplysninger som forefinnes her, med mindre det
uttrykkelig frerngår av takstdokumentet. Det er påkrevet å undersØke eiendommel1 grundig fØr kjøp, ref. "Lov om avhending av fast
eiendom § 3-10". Taksten forutsetter at objektet/boligen er godkjent av bygningsmyndighetene på salgstidspunktet.

DenIle taksteii omhandler to tomter og disse forutsettes SOlgt under ett, ti sarnme kjøper, for eventuell videre utvikling/ utbygging.
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SKJEMA A
Takst over boligeiendom

Arntsen Kenn Charles
Ingeniør K. Arntsen AS
PB 4266 Jensvoll
8089 BODØ
Tlf: 951 35218 Mobil: 951 35218
kenn. arntsen(§onli ne. no

Postadresse: Andedammen 1 og 3 8200 FAUSKE

Hjemmelshaver(e): Andedammen Fauske DA

Kommune: Fauske

Kommunenummer: 1841 Særeie: D Ja ¡g Nei

Til stede ved besiktigelsen:

Leietakere, Kenn Arntsen

OPPLYSNINGSKILDER

¡g Bygningsvesenet

D Tinglysning/grunnbok
D Reguleringsvesenet
D Sameiestyret

D Vann/avløpsvesenet
D Eieren

D
D

DOKUMENTER

D Utskrift fra Grunnbok

D Skjøte
D Festekontrakt
D SeksjonsdOkumenter

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

D Kjøpekontrakt
D Leiekontrakt

D Tinglyste avUservitutter

D Forsikringsdokumenter

D Målebrev

¡g Situasjonskart

D Tegninger
D Fotos

D Ferdigattest/brukstillatelse

D Skylddelingsforretning
D
D

Areal: 2710,5 m2 Regulert område: D Ja D Nei D Under regulering Utnyttelsesgrad:

Andel av feiiesareai: m2 Av tomten kan fradeles nye tomter: D Ja D Sannsynlig D Nei

ADKOMST

¡g Offentlg vei / gate

¡g Felles privat vei

D Egen privat vei
D Privat vei, ikke opparbeidet
D
D

VANN OG AVLØP, EL, ANLEGG

¡g Offentlg vanntiførsel

D Privat felles vannverk

D Egen vannforsyning D Godkjent

¡g Offentlg kloakkanlegg

D Privat felles kloakkanlegg

D Eget avløpssystem D Godkjent

D Ikke inniagt vann og avløp

D Ikke fremiagt strøm

D Avstand ti strømforsyning

D Utendørs varrekabelanlegg

D
D

TERRENG/OPPARBEIDELSE

D Spesielle grunnforhold

D Naturtomt
O Flat - kupert (0,3)
1 Opparbeidet hage (0-3)

D
D
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Øvrige anlegg på tomten/kommentarer:

Tomten er på ca. 1105,1m2 ihht. opplysninger fra infoland. Tomten består av gnr 103 og bnr.470.
Tomten er på ca. 1605,4m2 ihht. opplysninger fra infoland. Tomten består av gnr 103 og bnr.469.
Totalt tomteareal er 2710,5 m2 for begge tomtene.

Tomten er i hovedsak flat og er opparbeidet og noe beplantet. Det er en støpt plate etter tidligere garasje.
Adkomst vi.. gruset felles vei, med adkomst fr.. Kirkeveien. Innkjørsel er gruset og p..rkering i innkjørselen.
Dèt er etablert et eldre dårlig uthus ifbm. Andedammen 3. Nordre del av Bnr. 469 er noe bevokst med skog og skråner bratt ned mot
elv. Det er en nedgravd oljetank på eiendommen bnr. 469.

Det har tidligere vært gittrammetilatelse for utbygging av flere enheter på tomten og i tomteprisen er der tilagt verdi for dette,
foruts..tt at begge eiendommene sees under ett.

~ Eiendomstomt D Festetomt

JUSTERT TEKNISK TOMTEVERDI (-::12L)

DAnnet:

KR.: 1800000Normalpris for tomt kr.:

Arlig festeavgift

Festekontrakt opprettet år:

kr:. Neste regulering av festeavgift:

Festekontrakt sist fornyet år: Festekontrakt utløper år:

Avstand ti: Barneskole

Ungdomsskole

Nærbutikk

Forretningssentrum

Holdeplass kolL. transport

Barnehage

0.2 km (ca)

0.2 km (ca)

0.5 km (ca)

1.5 km (ca)

0.2 km (ca)

0.2 km (ca)

FYSISK MILJØ

D Høyfjellstomt
D Skogstomt
D Strand tomt

D Eldre vilastrøk
D Bybebyggelse

tJ

~ Apent småhusområde

D Tett småhusområde
D Blandet bebyggelse høy/lav
D Frittliggende i landlige omgivelser

D
D

Bygningstype: Frittliggènde enèbolig
Antall etasjer/bygningssnittype: 2 etasjer og kjeller

Byggeår: ca. 1954

Kjøpsår:

Ombygget år:

Siste kjøpesum/kostpris kr.:

Tilbygget år:

Forsikringsselskap:

Modernisert år: 2008-10
Polisenr:
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Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliget'. 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 boliget' utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på ww,nitotakst.no og
www.ntf.no

De viktigste presiseringene er:

D Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
D Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i

skileveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal.
D Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger.

Måleverdige AR.EALER: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiler for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens
areaL. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappenshorisontalprojeksjon med i etasjens areaL. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes
bruk kan være i strid med byggeforskriftene seiv om de er måleverdige.

MARKEDSFØRING: Ve.d markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM Oppgis.

Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM): Dennê 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 utnytelse gjelder egne måleregler.

EIG AREALER ROMFORDEUNG (ANTALL ROM)

i=g
BTA BRA Areal Areal Sove Opph.

Kjøkken Bad/dusj Dusj WC/dusj WC Vaske-
Bod Garasje

Brutto Bruks P-rom S-rom rom rom rom

ANDE
O O

O
O

1

Kjeller 49 44 O 44 4

1.etg 54 49 49 O

2,etg 49 44 44 O 3

O O O O

ANDE,
O O

O
O

3

Kjeller 60 55 O 55 5

1.etg 64 59 59 O

2,etg 53 51 51 O 3 1

SUM 329 302 203 99 6 2 2 2 2 9
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Øvrige rom/kommentarer:

Andedammen 1 inneholder følgende:
Kjeller:
S-rom: Boder og vaskerom.
1.etg:
P-rom: Vindfang, gang, stue og kjøkken.

2.etg:
P-rom: Trapperom/gang, bad og 3 soverom.
Adkomst til bortsettiOft via luke.
Det er en luftebalkong- denne har ikke adkomst.

Andedammen 3 inneholder følgende:
Kjeller:
S-rom; Boder, eldre badstue og vaskerom.
Adkomst terreng via dør i trapperom.

1.etg:
P-rom: Vindfang, gang, stue og kjøkken.
Utgang til altan fra stue.

2.etg:
P-rom: Trapperom/gang, wc-rom, bad og 3 soverom.
Adkomst ti bortettloft via luke.
Adkomst luftebalkong fra gang.

Arealmålingen er utført fysisk på stedet ved hjelp av lasermåler. Rommene defineres etter bruken på befaringstidspunkt, selv om bruken
kaii y~re j strid med tidligere eller gjeldene byggeforskrifter. Dvs. at innredet rom i en del tilfeiier ~an medt¡is som P-rom, selv om disse
avviker fra krav i forskriftene eller ikke er byggemeldt eller søkt godkjent. Da det ikke foreligger en kl¡ir definisjon av hva som er primære
rom (P-ROM) og se~unilære rom (S-R.OM), vil benevnelsen av hvert rom fastsetts etter takstmannens skjønn. Arealene må forstås som ca
areal.

NOR.MAL TEKNISK NYVERDI, STEDS BETINGET KR.: 3985800

GRUNNFORHOLD

O Fjell

~ Morene o.l

O Sand

~ Leire

O
O

FUNDAMENT

ONatursten
~ Froslfri såle
~ Gulv på grunn

OPunktfund.
O Drenering

O

KJELLERVEGGER

O Betong
~ Betonghulsten

O Leca e.l.
O Gassbetong
O Ekstra isolert
O

YTTERVEGGER

~Tre
O Betong
O Lettbetong
O Tegi
O
O

FASADEMATERIALE

~ Panel

O Plater
O Betong
O Puss
O Fuget tegl

O

INNERVEGGER

~ Tre

O Mur/betong
O Fuget tegi

~ Panel

~ Maling/tapet

O

VINDUER

O Enkle
~ Koblede

~ ;1dags glass

O 3-lags glass
O
O
O

DØRER
~. Malt ytterdør

O Edeltre y.dør
O Trefyll. dører

O Glatte dører
~ Malte dører

~ Finerte dører

O

ETASJESKILLERE/GULV

~ Tre

O 8etong
O Lettbetong
O Parkett
O Spesialgulv
O
O

BALKONGlTERRASSE TAKKONST.ITEKKING

~ sal kong 1 stk ~ Tre
O Treterrasse O Betong
O Stenterrasse O Lettbetong
O Terrasseoverbygg O Taksten

O O Platetekking
O O PapptekkingO ~ Skifer

EL ANLEGG

O Skjult anlegg

O Delvis skjult
~ Apent anlegg

O Ikke innlagt
O KabelTV

O Tyverialarm

O

KJØKKEN

~ Malt innredning

O Synlig heltre

O Finer/laminat

O Oppvaskmaskin

O Innebygd komfyr

O Kjøl/fryserom

O
O

BADIWC

~ Veggflis

~ Gulvfis

~WC
O Badekar
~ DusjplaSser

~ Servanter

,O
O

VASKEROM/GARD

O Gulvfis
O Våtbenk

3 stk O Tørkerom

stk O Gard. Skap
2stkO
3 stk ~ 200 liter WB

O
O

SANITÆRANLEGG

O Skjúlt anlegg
~ Delvis skjult

O Apent anlegg
~ Kobberrør

~ Soll avløpsrør

~ Plastrør

~ Rør-I-rør
O

VARMEANLEGG

~ Fast brensel

DOlje
~ Elektrisitet
O Varmepumpe

O Fjernvarme
~ Peis/Kamin

~ Skorstein enkel

O Skorstein dobbel

O Radiatoranlegg
O Varmluft
O Gulwarme

~ Gulwarme bad

O Takvanne

O Varmegjenvinning

O
O

ANNET

~ Røkvarsler

O Brannstige
O Brannslange
D Sprinkelanlegg

O Sentralstøvsuger
O

O
O

O
O

O
O
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Tileggsopplysninger:

Boligen ANOEOAMMVEIEN 1 har følgende standard:

Kjøkkeninnredning med malte takhøye fronter, normalt godt utbygget med skapplass. Avtrekk fra komfyr og ut over mark. Fliser over benk.

Bad med fliser på gulv og tapet på vegger. Dusjkabinett, servant i ca. 120cm innredning, høyskap og wc.

Vaskerom med opplegg for vaskemaskin og 200 liter WB.
Automatsikringer.

Standard forøvrig:
Furugulv, parkett, laminat og vinyl på gulv. Tapet! strie og panel på vegger. Takplater, panel og malt himling.

Oppvarming:
Elektrisk. Vedovn i stue. Varmekabel på bad.

Boligen ANOEOAMMVEIEN 3 har følgende standard:

Kjøkkeninnredning med malte fronter, normalt godt utbygget med skapplass. Avtrekk fra komfyr og ut over mark. Fliser over benk.

Bad med fliser på gulv og fliser på vegger. Dusjkabinett, servant i ca. 90 innredning og wc.

Wc-eom med servant.

Vaskerom med skyllekar, opplegg for vaskemaskin og 200 liter WB. Bodrom med dusj på vegg.

Autonlatsikringer.

Standard forøvrig:
Furugulv, parkett. lamhiat og vinyl på gulv. Tapet! strie og malte vegger. Takplater, panel og malt himling.

Oppvarming:
Elektrisk. vedovn i stue. Varmekabel på bad.

6.1 TILLEGG FOR EKSTRA STANDARD OG ANDRE KONSTRUKSJONER (Som ikke er med i pM 5.) (-:: 12 B)

6.2 FRADRAG pA GRUNN AV BYGGEMATE OG PLANLØSNING (-::12D)

KR.: 47000

KR.:

Synlige setningsskader

Synlige lekkasjer/fuktskader

Synlige sopp/råteskader

o Ikke registrert

O Ikke registrert

O Ikke registrert

o Mindre

O Mindre
O Mindre

o Betydelige

O Betydelige
O Betydelige
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Nærmere beskrivelse (også andre skader):

ANDEDAMMEN 1:
Dreneringsforhold som oppririnelig, kapilært fuktopptrekk i gulv og i overgang gulv/ vegg, stedvis avsalting. lIormal tistand sett i
samrnenheng med alder/ byggeskikk.

.1

Eldre vinduer i kjeller.

EI.anlegget er endel utskiftet og med automatsikringer. Ønskes en mer detaljert gjennomgang må det foretas en kontroll aven elektrikker
for å kontrollere de opprinnelige deler av anlegget i forhold til gjeldende forskrifter for da boligen ble bygget. Dette gjelder spesielt for
boliger eldre enn 2530 år.

Etasjeskilere fremstår i normal forventet stand på bakgrunn av visuelle observaSjoner og uten bruk av nivileringsutstyr. Det er ikke
hensyn tatt kosmetiske forhold, men det er selve konstruksjonselementet som sådann som er observert. lIoen skjevheter er tilstede, men
disse er innenfor akseptnivå som må kunne være å anse som nOrmalt på grunnlag av byggernåte og alder. Etasjeskilere vil alltid være
omfattet av noen mindre skjevheter over tid uten at dette nødvendigvis er en skade / skadesympton.
Taktekke som opprinnelig med skifer, tidvis nedfall av stein kan forekomme, utifra alder kan det påregnes at det må utføres reperBsjon/
utbedringer/ utskiftninger innen kort tid inkl beslag og renner. Enkelte fuktmerker i trobord, noe lukt på kaldloft. utbedringer må påregnes,
kaldloft er delvis befart og kaldloft er ikke ventilert

Det er ikke kjent om det har vært foretatt reparasjon/utskifting/rehabiltering av vann/avløpsledningen i og. mellom boligen og offentlig nett
etter at boligen ble oppført. Grunnet bOligens alder og på bakgrunn av de opplysninger som foreligger og levetidsbetraktninger kan
tilstandsgradpå ledningene ikke fastslåes.
Det ble registrert enkelte riss Og sprekker i grunnmur, dette må imidlertid sees i samrnenheng med boligens alder.

aalkongdekke med sinkbeslag . $inkbeslag blir over litt tid utsatt for nesten usynlige sprekker i loddes kjøter. Dette skjer med at materialet
utvider og trekker seg sammen etter påvirkning av temperatur (sommer, vinter, sol rnv.) Sinkbeslag med loddeskjøter må derfor alltid ha et
100 prosent sikkert tetteiijikt IJnderseg. aeslag er å betrakte som en m.ekanisk beskytlse for membran eller lignende. Dessverre viser det
seg at det ikke sjelden mangler tilfredsstilende tettesjikt og dette medfører at skjulte skader er relativt vanlige. Det velges derfor å gjøre
oppmerkiiom på forholdet. Noen garanti for at det ikke kan være skjIJlte negative forhold i omkringliggende konstruksjoner kan deñor ikke
gis.

Taktro ved altan er dårlig/ råte.

ANDEDAMMEN 3: 

Dreneringsforholdsom opprinnelig, kapilært fuktopptrekk i gulv Og i overgang gulv/ vegg, stedvis avsalting. Normal tilstand sett i
sammenheng med alder/ byggeskikk. aadstue er med kledde vegger med noe fuktskader.

Vinduer rned varierendefabrikkår og i varierende tilstand. Enkelte vinduer har noe treg lukkefunkSjon, samt skjoldrnerker. Det ble ved
befaring ikke oppdaget punkterte vindIJer, men for å avdekke slikt kreves oft helt spesielle lysforhold. Slike lysforhold var ikke til stede på
befaringstidspunktet og følgelig må det på grunn av alder likevel ikke utelukkes. Punktering og små råteskader av eldre vindIJer er
påregnelig som følge av vanlig slitasje / vedlikehold. Altandør på loft er punktert.

EI.anlegget er endel utskiftet og rned automatsikringer. Ønskes en mer detaljert gjennomgang må det foretas en kontroll aven elektrikker
for å kontrollere de opprinnelige deler av anlegget i forhold til gjeldende forskrifter for da boligen ble bygget. Dette gjelder spesielt for
boliger eldre enn 25 30 år. 2 rom i kjeller er uten strøm.

Etasjeskiliere fremiitår i. normal forventet stand på bakgrunn av visuelleobservásjoner og uten bruk av nivileringsutstyr.Det er ikke
herisyntatt kosmetiske forhold, men det er selve konstruksjonselementet som sådann som er observert. Noen skjevheter er tilstede, rnen
di.siie er innenfor akseptnivå 1I0m må kunne være å anse som normalt på grIJnnlag av byggemåte og alder. Etasjeskilere vii alltid være
omfattet av noen mindre skjevheter over tid liten at dette nødvendigvis er en Skade / skádesympton.
Taktekke .som opprinnelig med skifer, tidvis nedfall av stein kan forekomme, IJtifra alder kan det påregnes at det må utføres reperasjon/
utbedringer/ utskiftninger innen korttid inkl beslag og renner. Enkelte fuktrnerker i trobord.

Det er ikke kjent om det har vært foretatt reparasjon/utskifting/rehabiltering av vann/avløpsledningen i og rnellOrn bOligen og offentlg nett
etter at boligen ble oppført. Grunnet boligens alder og på bakgrunn av de opplysninger som foreligger og levetidsbetraktninger kan
tilstandsgrad på ledningene ikke fástslåes.

Det ble registrert enkelte riss og sprekker i grunnmur, dette må imidl.ertid sees i sammenheng med boligens alder.

aalkongdekke rned papp fra altan 2.etg - Papp blir over litt tid utsatt for nesten usynlige sprekker. Dette skjer med at materialet utvider og
trekker seg sámmen etter påvirkning av temperatur (sommer, vinter, sol mv.) Desiiverre viser det seg at det ikke sjelden mangler
tilfredsstilende tettesjikt under pappen og dette medfører at Skjulte Skader er relativt vanlige. Det velges deñor å gjøre oppmerksom på
forholdet. Noen garanti for at det ikke kan være skjulte negative forhold i omkringliggende konstruksjoner kan deñor ikke gis.

aordkledning er litt slitt og med noe oppsprekk på utsátte steder.

Det ble opplyst om at der kan vìere noe lukt fra wc-rommet. Det ble registrert en tegnestift i piastrør til servant på wc.rornmet, må utbedres.

Forhold omkring nedgravd oljetank er ukjent.

VARMEISOLERING yttervegger O God O Normal ~ Ukjent/ikke vurdert O Dårlig
Tak og gulv O God O Normal ~ Ukjent/ikke vurdert O Dårlig

LYDISOLERING Yttervegger O God O Normal ~ Ukjent/ikke vurdert O Dårlig
Lydskilevegger O God O Normal ~ Ukjent/ikke vurdert O Dårlig
Etasjeskillere O God O Normal ~ Ukjent/ikke vurdert O Dårlig
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GENERELL VERDIREDUKSJON
GJENSTAENDE ARBEIDER
SUM VERDIREDUKSJON I RELASJON TIL TEKNISK NYVERDI (-"12 F)

KR:
KR:
KR.:

1370000

1370000

Kommentarer:

Eleskrevne boliger er oppført ca. 1954.
Andedammen 1:
Det er utført modernisering i senere tid ved at bordkledning er skiftet, alle vinduer i 1 og 2 etg er sldftet. El.anlegget er noe modernisert. Rør
i rør er etablert ti bad.
Andedammen 3:
Det er utført modernisering i senere tid ved at automatsikringer er montert, I) yt strøminntak er etablert. Bad er modernsiert og rør i rør er
etabiert til bad.

Varmeisoleril)g er normal utifra byggeår og datidens byggeskikk.
Verdireduksjon er utført med basis i byggeår og boligens generelle tilstand på befaringsdagen.

Bygliingstype/Arealtype

Frittliggende/tilbygget

Byggeår

Bruksareal BRA m2

Fundamentering

Hovedbyggemateriale

Yttertak

Varmeisolering

Vedlikeholdsstatus

Teknisk nyverdi pr. m2

TEKNISK NyVEROI (-~ 12 H) KR.:

VERDIREDUKSJON (-~ 121) KR.:

1. Uthus

Frittliggende

2. 3. 4,

Tre

Kommentarer:

Eldre uthus i megetdårlig stand, denne tilegges ikke noen verdi.
Det er støpt en plate på mark, etter en tidligere garasje som er fjernet.

EIEFORM: ~ Seiveierbolig

Sameiet omfatter: leiligheter
SAMEIEFORHOLD: DJa O Nei

Sameiebrøk:

Fellesutgifter:

Dugnadsordninger:

i

O Nei ~Ja
O Nei ~ Ja

Sameiets formue kr.:

Husleien omfatter: O Varmt vann

Hvis ja, hvilke: Drift og vedlikehold av felles vei

Hvis ja, hvilke: Drift og vedlikehold av felles vei

Igjeld kr.:

O Oppvarming

Konsesjonsplikt:

BoretVBOplikt:

Kommentarer:

DJa~Nei
O Ja ~ Nei

Offentlig forkjøpsrett:

Utleieforhold:

o Ja ~ Nei

O Ja O Nei

Privat forkjøpsrett: o Ja ~ Nei

O Ja O Nei

Takstdokumentet er en visuell gjenomgang av beskrevne eiendom og må ikke forveksles med tilstandsrapport. Eier/rekvirent plikter å lese
gjennom takstdokumentet for å avdekke eventuelle feilaktige opplysninger før bruk.

Beskrevne eiendom var møblert på befaringstidspunktet. Møbler, inventar og annet utstyr ble således ikke flyttet på. Takstøkonomen er
ikke ansvarlig for mangler/tilbakeholdelse av opplysninger om råte, fuktskader, feil og mangler som han ikke kunne oppdage under
befaringen som god skikk tilsier.
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TAKSERINGsFORBUND

Boligsalgs-fTlstandsrapport nødvendig? D Ja Hvis ja, hvorfor?

Visuell besiktigelse, eiendommen er ikke kontrollert for eventuelle skjulte feil og mangler. For utvdet beskrivelse må
tista nds ko ntroll/bol igsaksrapport utføres.

Boligsalgs-fTlstandsrapport foreligger:

Rehabiliteringsvurdering foreligger:

D Ja ~ Nei

D Ja ~ Nei

vedlagt:

vedlagt:

D Ja D Nei Dato:
D Ja D Nei Taksten har tileggsbilag: D Ja ~ Nei

A (Rubr. 5) Normal teknisk nyverdi, stedsbetinget kr 3985800
B (Rubr. 6,1) Tilegg for ekstra standard kr 47000
C (A + B) Sum kr 4032800
D (Rubr. 6.2) Fradrag pga. byggemåte og planløsning - kr O

E (C-D) Teknisk nyverdi hovedbygning kr 4032800
F (Rubr. 7) Teknisk verdireduksjon - kr 1370000
G (E-F) Teknisk verdi hovedbygning kr 2662800
H (Rubr. 8) Teknisk nyverdi andre bygninger kr O

I (Rubr. 8) Teknisk verdireduksjon andre bygninger - kr O

J (H-I) Teknisk verdi andre bygninger kr O kr O

K(G+J) Teknisk verdi samlet bebyggelse kr 2662800
L (Rubr. 3) Justert teknisk tomteverdi kr 1800000
M (K+L) SUM TEKNISK VERDI KR 4462800

O'" norma/(t) -3 -2 -1 O +1 +2 +3 0= normal t -3 -2 -1 O +1 +2 +3

Bydel/distrikt Attraktivt D D D D ~ D D l3ygningen Materialstandard D D D ~ D D D
Utviklingstendenser D D D D ~ D D Utførelsesstand¡¡rd D D D ~ D D D

Nærområdet Sentralt D D D ~ D D O Boligen Planløsing D D D ~ D D D
Servicestandard D D D ~ D D D Utrustning D D D ~ D D D
MiljØ D D D ~ D D D Modernitet D D D ~ D D D

Toniten Plassering i området D D D ~ D D D Vedlikehold Innvendig D D D ~ D D D
Utsikt D D D ~ D D D Utvendig D D D ~ ~ D D
Lysforhold D D D D ~ D D Utførelsesstandard D D D ~ D D D
Trivselsverdi D D D ~ ~ D D Eiendomnien Helhetsintrykk D D D ~ ~ D D
Utendørsanlegg D D D ~ D D D Markedsinteresse D D D D D ~ D
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Markedsvurdering:

Be~krevne eiendom har beliggenhet i tiknytning til Kirkeveien. Området beliggenhet ca 1,5 km fra Fau~ke ~entrum. Boligområde
bestående av frittliggende eneboliger som er oppført på ca. 50-60 tallet og endel nyere boliger.
Adkomst fra kommunal veiareIll og inn på felles vei. Tomteareiilet er noe opparbeidet med plen og bepliinting. Parkering i innkjørseL.
Eiendommen har normált gode lysforhold, men noe begrenset utsiktsforhold.

Be~krevne bolig omhandler 2 frittliggende eiieboliger med arealer forde,lt over 2 plan og kjeller. Byggeår ca 1954. Boligen er modernisert i
senere tid med ny kledning, nye vinduer og noe oppgradert el.anlegg. på Andedarnmveien 1 og nyt bad og automátsikringer på
Andedammveien 3.

Boligen har i hovedsak normal standard med hensyn til materiiiivalg, utstyr og håndverksmessig utførelse, men noe videre modernisering
må påregnes.

Eiendomrnen har god tiknytning ti nærornrådet med kort vei til skole, bariiehage og nærbutikker samt relativt kort vei ti tur og
utmarksområder.
Eiendommen betraktes markedsrnessig som kurant å ornsette og det er et potensiale for å videreutvikle tomtene.

DAGENS MARKEDSVERDI KR. 4500000

Bodø , den 26.09.2011

Arntsen Kénn Charles
Ingeniør K. Arntsen AS
Organisasjonsnummer: 9KBNN C. ARNTSPolisenummer: 0446259 ~~

if9~i'



~ FAUSKE KOMM
SENTRALADMINISTRASJONEN
Flyktningekorttoret

Saksbehandler: Steinar Johansen
Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 ~ Besøksadresse: Storgt. 73
Postadresse:Flyktningekontoret, Boks 93,8201 Fauske
mobil 95927666 e-post steinar.johansen(fauske.kommune.no

Deres ref: Vår ref:Flyktsj 12001 Arkiv: III Dato: 27.03.11

REFERAT FRA MØTE MELLOM ANDEDAMMEN DA OG FAUSKE KOMMUNE

"

~'¡

l '

Sted: Administrasjonsbygget, Fauske
Tid: Torsdag 14.01.2010

Tilstede: ørjan Berg, Kenneth Trones, Adelheid Kristiansen, Siv Johansen, Steinar
Johansen
SAK : Videre samarbeid om utleie boliger/nybygging, An(:edamveien 1-3 Fauske.

\( \

I~

Steinar Johansen, Flyktningekontoret, redegjorde for bakgrunn til møtet: Behovet for
sentrumsnære boliger til flyktninger. Dette behovet er også skissert i kommunens bolig-
sosiale han(:lingsplan. Imidlertid endrer behovene seg nokså raskt ift boliger for
flyktninger. lårene framover vil det bli langt flere enslige flyktninger som skal bosettes i
kommunene og 2-roms leilgheter er det vi da ¡første rekke ser vil bli vår utfordring å
skaffe til veie.
Flyktningekontoret leier i dag 2 eneboliger, Andedamveien L og 3, av Andedammen DA.
Begge Kontraldene er på 3 år hvorav den ene utløper 07.11. 2010 og den andre
15.11.2011. Flyktningekonsulenten har hatt uformelle samtaler med eierne av boligene

og utvekslet synspunkter på alternative muligheter for hele eiendommen, videre
langtidsleie, kommunal overtagelse, bygging av nye boliger på tomta etc.
I møtet gav eierne uttrykk for at ved kommunal overtagelse/kjøpav de to eneboligene,
vile de kunne stå for bygging av nye boliger på tomta, for eksempel 2 boliger a 4 2-roms
leilgheter, men alle muligheter til størrelse holdes åpne.
Alle parter samtykket i den store fordelen med beliggenheten, nært til sentrum, skoler,
barnehage og fritidsaktiviteter.
Husbankens representant, Adelheid Kristiansen, mente kommunen måtte tenke
strategisk på lengre sikt. Hun nevnte bL.a. sirkulasjon i bygningsmassen-leie for så å
kunne selge. Videre nevnte hun at dersom kOmmunen gikk inn for en eller annen avtale
medAndedammen DA, enten kjøp av eneboligene og at selskapet bygger nytt for utleie
til kommunen, måtte kommunen prioritere dette sterkt slik at tilskuddsmidler kunne
gis.
Fra Flyktningekontorets side er vi opptatt avå skape et helhetlg miljø i Andedamveien
der vi kan dra veksler på de som bor der fra før Ut vaktmestertjenester/andre aktuelle
tjenester de voksne der kan være behjelpelig med. Det er høyst aktuelt å søke
prosjektmidler ti et slikt helhetlig opplegg.
Siv Johansen tar saken opp med kommunens strategiske ledergruppe. Andedammen DA
får tatt en verditakst av eneboligene. Teknisk sektor må også kontaktes da den private
veien kan bli et kommunalt ansvar.

Steinar Johansen
referent

Postadresse: Postboks 93, 8201 Fauske Telefon: 75 60 06 00
Telefax: 75 60 07 02

Postgironr,: 08095958509
Bankgiro: 45550700348/89510700415
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"f . Husbanken
Vål kontaktpe~son .

JanArld Bøe, tlf.755 49313

Vår dato
17.03.2011

Side lav 3

Fauske kommune
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Boligtilskudd til kj epay 2 I)öligcriføt v;tÎîs'~eli~~tilie~på' l)òllgm'ai;keØeti'

Eiendom:~'t,J:8g.R~;òtlP;ll~~~kl\ k0pi~~_

Vi viser til søknad om tilskudd datert 21.02.2011.

Veåiåk':

J
HU~R**e~_,na,!iPe,~ ~jl,nm,el,J,~~r~,!?)'~ ,?n,'~~li.i~i\~~~~i 'r~J!~~~~~Jl ~,§J ?~~_~~~! p~\~~~?~, L.¡
retn~šim'er¡lla :8.l3':T"¡¿t i:"4'gítttiIšâgi'6rttb'oltgtî1s1fäd'-:" -:. ,I, ,',', -' "",q,' "',..,..,-,, "~i "",cI"i""'"

,t,;q ¥",gf)~,m, f)(,\V.¡;';l1;t,¡R'J1ut gJj,Hh",¡Ju,t)(l'i';'jt)!')'ü'éi,\i'1'j'~¡" :ir'i~fifû'YHG 'ri l;,;' 'B 'l

begrenset oppad til kr 840.000,- , -. j .-~'~r;

sOin'im9Í~~;l9 ~'J (Li)~! .,'. ~

~~;:~;::::%!::::~:~r~::;:~~~~&;rk~;~:~jl,R§!pg'2:;¡';;Bt(~~~:J~~~~~;~ll~~1~~lr~'fl~:~:d~::

TiJ~~g~~~(~R~ibJ~~e~~~~ffigFc,~~;,9iW~~9.~m~~~ii~"Nt~jliy~r.¡~i~imfff~,sgllrflr i~~~fJ~;'~i~~~~~llt~;;:,i;~K'í'i

Tntåk~¥~'fJ~iiår?¡ ¡f:';
~~r:f'tlJgüt.- r' ltfj'"~?

Tilskuddet skal bruestil delfinansierig 
iiY 2 boliger for vanskeligsti1téPWbljiiglãrk~aøt'T i')~' L"

L Vilkår !' ¿¡'h.' ?ì.""""" "'l'i'ii',,-/',,,,,T ,,;,,'1 ¡,("\c,,,,, ..
. Tilskûddet skâfin't l'fiiåhš"'e"¡ ií ena'd'rös' ektèfd', . " .,',Y'i! U ¡ ,).X t \' . l~fl, ,iuinnrr,i:,\g 19'.rYiY;,l?tn~r¡iLJtJ:(. ')Jr¡)!!(;, .,'dJi;~;';n' ';,
· SoljgeJJes1ql 'bnies ,sol1,ut1eie1:ølig~pil vansk;eligstiltepåboligrarke4èti lRšf.20: åT frå .

ut'betaling,avtilskidde.to'¡'",;C" ;'¡'i'p'"h"" :.;"1 ¡ ";'¡'i"");'ìil:;,'¡, IU :;,2",51,;);;) ,,;,;)! :; i
· Hiisbaienrolpeii91qerseg retten til å fQre.ta, in)' i allek()ptrakterog faktlae.r, relatert til'

de,JiltaktilsknddetgjeIder,. heruder kontronere'btuen!~'t,\wtHpL.wt~ .. ¡(JA:;""
Bevilgningsreglementet § io.

· KOJ:unen skalfø1getegelverketom offentligeanskaffelser.
· Husbaren kan kreve relevant dokuentasjon for å sike at ovennevnte vilkr er op:p:flt ¡~i:'tilskuddet,utbetales. " .' ,., .?, l.
· Retten til tilskuddet bottaiiet-helt ener delvis og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt

derSOm Ike tiltaketei,lllførtjl1t" vilkårsoin freinol1er i detteti1sagnsbrevet.l;~t!§a,i¡n:e!
gjelder dersom det er gittiiriigeieller Ufullstendige opplysniger tiIHusJ?~e.P;JS~ll;, c
tilskuddsmottker forsto eller burde ha förstått at kunne ha betydnng for tilskUddssaken.:.

Kontoradresse: Postadresse: Organisasjonsnr.: Kontonr.: Telefon: 'Telefaks:
Torvgata 2 Husbanken 9421141S4 76940513207 S15,33370 ,7554 9~ 99
Bodø S002 BODØ
e-post: finnapost.bodo(ihusbanken.no Internett: www.husbanken.no

,i.

t,



it Husbanken Vår dato

17.03.2011

Vår referanse

15320804
Side 2 av 3

. Tilskuddet avs1cves med 5% per fullført år fra utbetalingsdatoen.

. Dersom boligene overdras eller disponeres til andre målgrpper enn forutsatt i søknaden,
går tapt eller blir skadet slik at eiendommen blir vesentlig forrget eller ike kan brukes til
forutsatt formål, skal Husbanken varsles. Husbanken kan kreve tilbake den del av tilskuddet
som ikke er avskrevet.

. Et eksemplar av tilsagnsbrevet med underskrevet aksept av vilkårene, returneres

Husbanken innen 14 dager etter at tilsagnsbrevet er motttt. Dersom brevet med aksept
ike er returnert inen fristen, bortfaller retten til tilskuddet

Utbetaling
Det kan tidligst søkes om utbetaling på søknadsskjema HB 7.S.06 når faktiske investerings-
kostnader har oversteget tilskuddsbeløpet.

Søknad om utbetaling av tilskuddet skal være framsatt senest inen 6 måneder. I motsatt fall faller
retten til tilskudd bort i sin helhet uten forutgående varsel.

Husbanken har egen ramme for hvor mye tilskudd som kan utbetales det enkelte år. Det tas derfor
forbehold om at det er midler til utbetalig når søknaden om utbetaling foreligger. Ved mangel på
midler vil tilskuddet bli utbetalt når neste års ramme er disponibeL.

Dokumentasjon av kostnader når prosjektet er ferdigstit
Når prosjektet er ferdigstilt, skal tilskuddsmottker sende Husbanen egenmelding HB 7.S.24 og
byggeregnskap/sluttoppstillng. Hvis prosjektet har blitt billgere enn antattelIer andre krav ikke er
oppfylt, kan den forholdsmessige delen av tilskuddet kreves tilbake.

Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages inen 3 uker etter at det er mottatt, se husbankloven § 6, jf. fors1cft for

klagenemnda for Den Norske Stats Husbank, jf. forvaltnngsloven § 29. Dere har rett til å gjøre dere
kjent med sakens dokuenter jf. forvaltngsloven § 18. Klagen skal sendes til $ som l.instans.
Klagenemnda er klageinstans.

Kontaktpersoner
For faglig oppfølging i Husbanken:
For tilskuddsmottker:

Jan-Arld Bøe Telefonnummer: 755493 13.

Steinar Johansen Telefonnumer: 95 92 76 66

All korrespondanse til Husbanken skal påføres saksnumer 15320804.

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet!

Region Bodø
An-Karin Bergland
Avdelingsdirektør
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Med hilsen
HUSBANKEN

Vedlegg:
Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd HB 7.S.06
Egenmelding (HB 7.S.24)
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Aksept av vilår for boligtskudd ti utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet i
Andedamveien 1 og 3.

Aksept av vilår

Fausk.e kommune akepterer med dette vilkårene gitt 
i tilsagnsbrevet dater L 7~03.20l 1.

---.---.------------------------------------------_..------_.._------_..----_..-----------------

(Sted)
(Dato)

(8tempelogunderskrftav ordfører)

--------------------------------.-----:-........---_....-----_......_-..,;..---_........_-_......-.._--..--_..-..--

(Gjentas medblokkbok:staver)

li
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Fra: Esthër Rohde Garder (niailto:esthercggille.noJ
Sendt: 23. mårs 2011 15:13

Til: Steinar Johansen
Emne: sv: Forespørsel

Hei og takk for henvendelsen,

Kjøp av fast eiendom og eksisterende bygg er unntatt fra regelverket om offentlige anskaffelser. Dere må derfor ikke

-ó' i"mngjøre noe i forhold til dette regelverket så lenge dette er en ren kjøpekontrakt og det ikke er 

noen tjenester
, "ot;,iknyttet dette, for eksempel at det firma dere kjøper fra skal foreta oppussing av boligene eller bygge nye boliger eller

annet. Jeg uttaler meg kun ift. regelverket om offentlige anskaffelser og har således ikke vurdert om dette har andre
juridiske komplikasjoner som bør undersøkes.

Bare ta kontakt ved spørsmåL.

M~i: vGon¡lg hilsen

Esther Lindalen Rohde Garder
PaitnerlAdvokat

Elst!wrttglle.l1o L www.gile.no
Mol): +47 93 40 12 11

Fax.: +41 22 51 960i
Gme advokater DA,
Be~fik$adre$se: Hovfamt 4 ¡;
Pb:JO:rr Hoff, !I.0218 Oslo

ivokaWrmaet Rohde G¡,m.!er DAñi:r sk¡ft~t mwl1 ti
_,He aávokatGrDA. LGs mer på ww.gile.no
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