
Nedlagt småbruk i vill og vakker natur



Fra Velfjorden mot Storfjorden



Der ingen skulle tru at nokon kunne bu



Sommeridyll på tunet



Været skaper store kontraster mellom fjell og fjord



Vidstrakt utsikt fra tunet



Eiendommen er kun tilgjengelig med båt



Vår på terrassen. 
Utsyn over Velfjorden og Storfjorden.



Huset er i god stand, relatert til alder og formål



Tradisjonell stil og avslappende atmosfære



Nostalgi



 
 
 
 

Nøkkelopplysninger Gavlsjøen 
 

Takst kr 860.000,- 
 
 
MATRIKKELNR. Gnr 198 bnr 2 i Brønnøy kommune  

 
EIER Ingrid Hallesen 

 
EIENDOMMEN Sørøstvendt fritidseiendom ved innløpet til Storfjorden, på østsiden av 

Velfjorden.  
Nedlagt småbruk omkranset av mektig natur, ved foten av Lomsdal-Visten 
nasjonalpark. Meget godt utgangspunkt for spennende naturopplevelser på 
sjø og fjell, i et område hvor været skaper store kontraster. Vidstrakt utsikt 
fra gårdstunet.  
Eiendommen er kun tilgjengelig med båt, og har pr. i dag ikke brygge. 
Landingsforhold er avhengig av vær og båtstørrelse, og må vurderes ut fra 
egne forutsetninger. Nåværende eier har benyttet landfeste på naustareal 
som tilhører hovedbruket 198/1.  
Eiendommen areal er ca 20 dekar, bestående av berg mot sjøen, gresskledd 
gårdstun og skogkledd fjellside. Bratt terreng. Gangsti til hovedbruket 
gjennom tunet. Sommervann fra fjellbekk i nyere rør, drikkevannskvalitet. 
Utedo og strøm fra aggregat. 
 

BYGNINGER Fritidsboligen er opprinnelig et våningshus fra 1920-tallet, meget godt 
vedlikeholdt og de senere år tilbygget og renovert i tradisjonell stil, tilpasset 
fritidsbruk. I forhold til alder og begrenset bruk, må det påregnes 
avdekking av mangler utover beskrivelser i takst.   
Bruksareal 93 m2 som inneholder hovedetasje med vf, spiskammers, 
kjøkken med spisedel, stue, trapperom og bi-inngang.  
Loft med gang og 4 soverom.  
Naust på 22 m2 – renoveringsobjekt 
Uthus på 32 m2 – enkel konstruksjon med nyere kledning 
Utebod på 4 m4 – nyere prefabrikert bygg 
Utedo – funksjonelt 
 
Med unntak av noen personlige gjenstander, selges eiendommen med 
inventar og utstyr, klar til bruk.  
  

BYGGEMÅTE Det foreligger verditakst fra Goheim Takst og Byggconsult som omtaler 
eiendommens tekniske forhold og byggemåte nærmere. 
 

REGULERING 
 

LNF R område. I fjorden er det avsatt områder for akvakultur.  
Jfr.  kommuneplanenes arealdel 2019-2030 for Brønnøy. 
 

KOMMUNALE AVG. kr 904,- pr. år for 2021.  Gjelder eiendomsskatt. 
 

RENOVASJONSAVG. kr 1.524,- pr. år ved levering til oppsamlingspunkt. 
 
 
 



KJØPERS 
OMKOSTNINGER 

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 
860.000,-, vil totale omkostninger komme på kr 22.670,-. 
 

SELGERS 
OMKOSTNINGER 

Avtalt meglerhonorar er kr 50.000,-. I tillegg må selger betale utgifter til 
annonsering m.m. 
 

VISNING Etter avtale. 
 

BETINGELSER Selger forbeholder seg rett til å avvise alle inngitte bud. 
 
Eiendommen er klar for overtakelse i august 2021, evt etter nærmere avtale. 
 
Salgsoppgavens vedlagte grensekart er skissert ut fra beskrivelser i 
skylddelingsforretninger, og kan ikke anses å være nøyaktig. Ved behov for 
nøyaktige grenser, må det rekvireres oppmåling.  
 
Eiendommen selges som den er. 
 
Interessentene oppfordres til å gjennomgå eiendommen og medfølgende 
takstrapport nøye før eventuell budinngivelse, jfr. avhendingslova § 3-10. 
 

ANSVARLIG MEGLER Advokat Geir Løbersli org.nr. 983 472 176 
 

 
 

se også www.finn.no 

 
Tlf 75 00 93 30 

 

www.advokateiendom.com 
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Hjemmelsopplysninger

Grunndata:

Rettighetshavere til eiendomsrett:

Data uthentet: 19.05.2021 kl. 10:34

Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN

Registerenhet: 1813-198-2-0-0 Oppdatert per: 19/05-2021 10:32

Registrering av grunn1926/900003-1/70

07/01-1926

Denne matrikkelenhet opprettet fra:

Knr:1813 Gnr:198 Bnr:1

Hjemmel til eiendomsrett1998/1160-1/70

22/05-1998

Vederlag: NOK 0

Omsetningstype: Gave

Hallesen Ingrid

Født: 11/03-1951

Gjelder denne registerenheten med flere
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Gavlsjøen

8960 VELFJORD
Gnr. 198 Bnr. 2

Brønnøy kommune

Benevnelse

161-Fritidsbygg

Naust

Buret

BRA
93 m2

22 m2

32 m2

Fullstendig arealoversikt inne i rapporten

Tomteareal 20 000 m2

Markedsverdi

Kr. 860 000

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

Oppdragsnr./Ref.nr. 563219

Befaringsdato 07.05.2021

Rapportdato 24.05.2021

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/oersonvernerklaerina/

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/563219

Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.

Adresse

Postnr./sted

Område/bydel

Kommune

Rekvirent

l-ljemmelshaver(e)

Befaringsdato

Tilstede/opplysninger
gitt av

Gavlsjøen

8960 VELFJORD

Velfjorden

Brønnøy

Ingrid Hallesen

Ingrid Hallesen

07.05.2021

Ingrid Hallesen og Svenn-Gunnar Halsen

Gnr.

198_

Bnr.

2

Fnr. Snr. Bolignr.

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 ved befaring. Det er ikke foretatt fysiske inngrep i konstruksjonene. Tekniske anlegg,
installasjoner og bygningsdeler som drenering, vindtetting, taktekking osv. er ikke funksjonstestet. Befaringen er utført
med de begrensninger som følger av at boligen var møblert. Det er ikke flyttet på møbler eller gjenstander.
Opplysninger vedrørende forsikring, ligningsverdier og avgifter får ved henvendelse til oppdragiver. Tidsangivelser

vedrørende bygningen med tilhørende anlegg, er basert på opplysninger gitt ved befaring.
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 situasjonskart, gårdskart 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.

Gavlsjøen
8960 VELFJORD

Side 2 av 9
24.05.2021

Goheim Takst og Byggconsult AS
Gøran Heimen
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Sammendrag

Pent beliggende fritidseiendom med en større bygningsmasser på stor tomt.

Bygningsmassen er opprinnelig fra 20-tallet, tilbygget og renovert ved varierte intervaller.
Fritidsboligen ble tilbygget i sørves rundt 2010, tilbygget i nordvest er fra ca. 2006.
Vinduer og kledning renovert i ca.2006.
Buret er noe renovert, nyere utebod og gammelt naust ved sjøen.

Nytt sommervann rundt 2011 .

Normalt løpende vedlikehold og utskifting av enkelte bygningsdeler må på generelt grunnlag påregnes.
Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.
Med referanse til bygningsmassens alder, presiseres det at det vil finnes forhold som ikke tilfredsstiller dagens
forskriftskrav.

Det er ikke åpnet/revet for kontroll av lukkede flater og gulv, vegger og tak.
Hensyntatt observasjoner nevnt i takst og bygningsmassens opprinnelige alder, presiseres det at ved fremtidig renovering
må påregnes avdekking av skjulte feil og skader i lukkede konstruksjoner med tilhørende kostnader.
Det henvises for øvrig til rapportens kommentarer.

Områdebeskrivelse - beliggenhet - miljø

Eiendommen ligger på Gavlen ved Gavlsjøen ved innløpet til Storfjorden i Velfjorden.
Området består av utmark, fjell og sjø.

Kun adkomst med båt, ikke infrastruktur som vei, vann og avløp eller strøm i området.
Eiendommen har mobildekning. pr. i dag.

Det ca. 5,2 km over fjorden til Salbuen og ca. 13 km over fjorden til Hommelstø.
Direkte adkomst til rekreasjonsområder som sjø og utmark.
Eiendommen ligger sørøstvendt med vidstrakt utsikt over Velfjorden og fjell i øst.

Områdte grenser til Lomsdal-Visten Nasjonalpark.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i et LNF R område.
Formål:

LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens

ressursgrunnlag.

l sjø mot sørøst er avsatt områder til: Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone lagts
fjæra og Akvakultur i sjø.
Navn: Kommuneplanes arealdel 2019-2030 for Brønnøy
PlanlD: 2013003
Status: Endelig vedtatt arealplan
Dato for ikrafttredelse: 24.06.2020

For ytterligere kommentar vedrørende muligheter og begrensinger henvises det til Brønnøy kommune.

Eiendommens tomt

Tomteareal 20 000,0 m2 Type tomt Eiet

Gavlsjøen
8960 VELFJORD

Side 3 av 9
24.05.2021

Goheim Takst og Byggconsult AS
Gøran Heimen
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Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.)

Eier opplyste at tomtearealet ligger på rundt 20 mål iht. skylddelingsforretning.
Eiendommens grenser er ikke utgått i kart, matrikkel har ikke rett areal eller grenser.
Det er etablert sommervann fra Gavlevla frem til utekran på eiendommen,

vannet hentes fra elva som ligger på hovedbruket, ikke kjent om det foreligger avtale på dette.
Eier bruker dette vannet til drikkevann.

Brønnen på eiendommen ligger i en mindre nedsenkning i terrenget. Overbygget med trevegger og skråtak med
metallplater. Brønnen bør rengjøres ifølge eier, dette benyttes ikke som drikkevann.
Eiendommen består av fjære, tun rundt bygningsmassen og skogkledde fjellsider.
Det er et landfaste for draghale i fjære ved ett av naustene. Dette naustet og arealer rundt den aktuelle odden ligger
angivelig på hovedbruket 198/1.
Eiendommen har eget naust litt lengre mot nord. Eier av 189/2 opplyser at de siste 36 år har benyttet landgang fra odden
på hovedbruket.
For adkomst til hovedbruket 1 98/1 skjer dette via landgang på odde og gangsti gjennom 198/2.

Eiendommens bygninger

Type bygg

161-Fritidsbygg

Naust

Buret

Bod

Utedo

Byggeår

1926

1926

1926

Rehab./ombygd år

2005-

2009 i

1998

Likningsverdi (år)

Kjøpsår

Kjøpesum / kostpris

Forsikringsselskap

Ikke opplyst eller
undersøkt

1998

Kr.

Ikke opplyst eller undersøkt Type forsikring Ikke opplyst eller
undersøkt

Polisenummer

Bygningsmessig beskrivelse

Fundamentering, grunnmur og kjellergulv

Byggegrunn bestående av fjell og stedlige masser. Noe sig i løse masser på fjell, skader på flere ringmurer. Tilbygget i
nordvest presses opp, mulig en kombinasjon av sig i masser og frostsprengning.
Bygget er fundament på plass-støpte ringmurer og tresøyler, skjevheter og stedvis skader på murer og eldre treverk,
mulig en kombinasjon av sig i masser og frostsprengning.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader

Bjelkelag av tre mot krypkjeller og mellom etasjene, flere skjevheter i gulvene, som naturlig nok ikke dimensjonert etter
dagens standard.

Vegger av tre, tømmervegger for eldre deler, bindingsverk for tilbyggene. Veggene er innvendig kledd med panel. Gulv og
vegger er ikke isolert.
Utvendig ble kledningen skiftet rundt 2006, stående kledning. Noe eldre kledning på gavl mot sørvest ble beholdt. Noen
slitte overflater, spesielt i værutsatte fasader.
Veranda av tre mot sørvest på ca. 11 m2, noe slitt.

Dører og vinduer

Vinduer av tre med tolags glass, vinduer fra ca. 2004, montert ca. 2006.

Inngangsdør av tre med enkelt glass. Verandadør av tre, noe fuktskade. Innvendige dører av tre, profilerte gamle tredører.

Gavlsjøen
8960 VELFJORD

Side 4 av 9
24.05.2021

Goheim Takst og Byggconsult AS
Gøran Heimen
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Takkonstruksjon med yttertak

Saltakskonstruksjon over hovedbygget med skråtak og krypeloft. Taket er ikke isolert. Adkomst til krypeloft fra luker.
Undertak av bord, noe fuktmerker ved pipe, tørt ved befaring. Observert noe musekskrementer på kaldt loft. Ikke adkomst
til lukkede konstruksjoner.
Taket er tekket med metallplater fra 1989, noe rust på tekking. Ikke takrenner mot sørøst, nyere takrenne av metall mot
nordvest. Vindskier av tre, variert kvalitet.

Utbyggene er oppført med skråtak. Innvendig åpne himlinger, ikke adkomst til lukkede konstruksjoner. Takene er tekket
med metallplater, noe rust på platekanter. Takrenner av metall og plast av variert opprinnelse. Kasser og vindskier av tre.

Piper, ildsteder og oppvarming

Pipe og ildsted er ikke funksjonstestet ved befaring.

Det er et ildsted på stuen, gammel vedovn, sprekk i gods, lagt på ildfast stein.
Et ildsted på kjøkkenet, liten vedovn montert i 2006.
Stålrør fra vedovn til plass-støpt hengepipe på loftet. Ikke feieluke i pipen.
Pipebeslag over taket, noe rust på beslag. Det er ikke montert takstige.
Pipe og ildsteder bør ikke brukes før det er utført en grundig kontroll, kontakt ditt stedlige brann og feietilsyn.

Oppvarming ved vedfyring.

Kjøkken

Kjøkkenet har montert noe innredning, en gasskomfyr, et kjøleskap, en utslagsvask og en tokummers vask.
Gassflaske plassert under hytten i krypkjeller.

Elektrisk anlegg

Eier har et strømaggregat i uthuset, aggregat fra ca. 2007. De benytter dette med skjøteledning ved behov.

WS-installasjoner

Sommervann i kran på tunet med brønn.

Avløp fra vasker i hytten går til terreng.

Annet

Montert utstyr er ikke funksjonstestet.

Gasskomfyr, kjøleskap, fryser fra 1999 og strømaggregat fra 2007.
Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.
Plassbygget trapp til loftet, lav høyde i trapp.

Gavlsjøen Side 5 av 9 Goheim Takst og Byggconsult AS
8960 VELFJORD 24.05.2021 Gøran Heimen
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Generelt om andre bygg

Naust:

Naustet er av eldre opprinnelse. Bygget er plassert på steiner mot fjæra. Tregulv, vegger av tre med stående kledning,
metallplater på veggene mot nord. Metallplater på deler av vegg mot sør. Saltak tekket med metallplater.

Plassbygget dør fra land og plassbygget dobbel dør mot sjø. Bygget består av ett rom.
Bygget bærer preg av elde, det er skjevheter, råte og rustskader.
Bygget fremstår samlet vurdert som et renoveringsobjekt.
Buret:

Buret er oppført over steiner på terreng. Skjevheter i fundamenteringen. Tregulv, vegger av tre og saltak, skjevheter i

bygningsmassen.
Veggene er kledd med stående kledning av tre. Saltaket er tekket med metallplater, ikke montert takrenner. Plassbygget,
dør, vinduer med enkle og koblede glass. Et vindu fra 2004 med tolags glass, Stående vindu som er montert liggende med
innsiden ut. Bygget er opprinnelig fra ca. 1926, kledning og taktekke er ca. 15-20 år. Funksjonelt bygg til formålet.
Bod:

Bod plassert på tresøyler og bjelker. Prefabrikkert bygg, tregulv, vegger av tre, saltak med metallplater. Liggende panel,
fuktgjennomtrening i vegg, ikke montert takrenner. Et vindu med plastglass. Dobbel dør til boden.
Funksjonelt bygg til formålet.
Utedo:

Utedo med tregulv, stående kledning og pulttak med metallplater. Funksjonelt bygg til formålet.

Eier opplyste etter befaring at det står en løe/sommerfjøs oppe i bakken over bebyggelse. Bygget er opplyst å være
skadet/står til forfall, ikke inspisert, tillegges ingen verdi pr. i dag.

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 arealmåling -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.
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161-Fritidsbygg

Etasje

Hovedetasje

Loftsetasje

Sum

Bruttoareal

BTA

60

46

106

SUM

53

40

93

Bruksareal (BRA)

P-ROM

49

40

89

S-ROM

4

o

4

Primære rom

Vf, kjøkken med spiseplass,

trapperom og bi-inngang.

Gang og fire soverom.

Romfordeling

stue,

Sekundære rom

Spiskammers.

Naust Bruttoareal

Etasje l BTA

Hovedplan 25

Bruksareal (BRA)

SUM

22

P-ROM

o

S-ROM

22

Sum 25 22 o 22

Romfordeling

Primære rom Sekundære rom

Ett rom.

Buret

Etasje

Hoved p la n

Bruttoareal

BTA

18

Bruksareal (BRA)

SUM

16

P-ROM

o

S-ROM

16

Loft 18 16 o 16

Sum

Bod

Etasje

36

Bruttoareal

BTA

5

32 o 32

Bruksareal (BRA)

SUM

4

P-ROM

o

S-ROM

4

Sum 5 4 o 4

Romfordeling

Primære rom Sekundære rom

Ett rom.

Ett rom.

Romfordeling

Primære rom Sekundære rom

Ett rom.

Utedo

Etasje

Hovedplan

Bruttoareal

BTA

2

Bruksareal (BRA)

"SUM|~~P-ROM~

1 ! o

S-ROM

1

Sum 2 1 l O 1

Romfordeling

Primære rom Sekundære rom

Ett rom.

Sum alle bygninger 174 152 89 63 1
Kommentarer til arealberegningen

Deler av loft på fritidsboligen har ikke måleverdig areal under skrå himling, utgjør ca. 7 m2, ikke trukket for dette her på et

bygg fra 20-tallet.

Buret har ikke måleverdig areal etter dagens standard, det er for lav takhøyde, ikke trukket her for et bygg fra 20-tallet.

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

Gavlsjøen
8960 VELFJORD

Side 7 av 9
24.05.2021

Goheim Takst og Byggconsult AS
Gøran Heimen



?u
Norsk takst

Verditakst - fast eiendom

Kostnader / andel fellesutgifter

Normale kommunale avgifter og hytterenovasjon, ikke spesifikt opplyst eller undersøkt.
Det foreligger ingen felleskostnader med hovedbruket pr. i dag.

Teknisk verdiberegning

Bygg A: 161-Fritidsbygg

Bygg B: Naust

Bygg C: Buret

Bygg D:Bod

Bygg E: Utedo

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag

Tomteverdi inkl. opparbeidelse

Sum beregnet teknisk verdi

Beregnede byggekostnader

Verdireduksjon

Beregnede byggekostnader etter fradrag

Beregnede byggekostnader

Verdireduksjon

Beregnede byggekostnader etter fradrag

Beregnede byggekostnader

Verdireduksjon

Beregnede byggekostnader etter fradrag

Beregnede byggekostnader

Verdireduksjon

Beregnede byggekostnader etter fradrag

Beregnede byggekostnader

Verdireduksjon

Beregnede byggekostnader etter fradrag

62%

90%

--

~60%

30%

50%

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

+ Kr.

Kr.

2 557 500

1 585 650

971 850

150000

135000

15000

304 000

182400

121 600

22500

6750

15750

11500

5750

5750

1 129950

280 000

1 410000

Markedsanalyse

Fritidseiendom på øst-nordsiden avVelfjorden ved innløpet til Storfjorden i naturskjønne omgivelser.

På generelt grunnlag oppfattes slike eiendommer som interessante for markedet, slike eiendommer eksponeres sjeldent
for salg.

Det finnes ikke direkte sammenlignbart salg for slike eiendommer, markedsinteressen oppfattes som normal til
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. 860 000,-
Sted og dato

Brønnøysund, 24.05.2021

Gøran Heimen

Dokumentkontroll

Fremlagt

Skjøte, kart og skylddeling.

Gavlsjøen

8960 VELFJORD
Side 8 av 9
24.05.2021

Goheim Takst og Byggconsult AS
Gøran Heimen



?11
Norsk takst

Verditakst - fast eiendom

Vedlagt

Ingen dokumenter følger vedlagt.
Det henvises til oppdragsgiver for vedlegg.

Gavlsjøen Side 9 av 9 Goheim Takst og Byggconsult AS
8960 VELFJORD 24.05.2021 Gøran Heimen



N Kartutsnitt * Ikke juridisk eiendomsinformasjon 
Situasjon ikke kontrollert i marken 
26.08.2020 
Målestokk 1 :2000 
BRØNNØY KOMMUNE 

Grenser skissert. 
Angivelser er ikke nøyaktige.



Utdrag fra kommuneplanens arealdel for Brønnøy



Informasjon om budgivning 
 

 

Bud skal gis skriftlig til megler. Megler kan kun formidle bud, aksepter og avslag som er gitt 

skriftlig. Elektroniske meldinger, herunder SMS og e-post oppfyller kravet til skriftlighet. 

Megler er pålagt å innhente legitimasjon og signatur fra budgiver før budet kan formidles til 

selger.  

Skjema for manuell levering av bud finnes på siste side i salgsoppgaven, eller benytt 

"Gi bud"-knappen på Finn-annonsen for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og 

sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. 

Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og 

finansieringsplan. Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk. 

Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. 

Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.  

Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær 

oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke 

anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. 

 

Publikum skal på forespørsel få kunnskap om aktuelle bud på en eiendom.  Relevante 

forbehold skal samtidig oppgis.  Et bud med forbehold vil normalt ikke bli akseptert før 

forbeholdet er avklart. Ved flere innkomne bud, blir byderne orientert om høyeste bud og gis 

anledning til å komme med overbud. 

 

Bud er bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp.  Dette gjelder selv om høyere bud 

kommer inn.   

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at 

budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må 

ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før 

budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på 

minimum 30 minutter fra budet inngis.   I forbrukerforhold kan ikke megler formidle bud 

med kortere akseptfrist enn kl.12.00 første virkedag regnet fra siste annonserte visning, jfr. 

forskrift om eiendomsmegling § 6-3 (3). 

  

Kjøper og selger vil få kopi av budjournal etter at eiendommen er solgt. Øvrige budgiveres 

navn vil i slike tilfeller fremkomme.  Sensitive opplysninger så som finansiering m.v. vil ikke 

fremkomme da dette er underlagt taushetsplikt/personvern.  Øvrige budgivere kan etter 

avsluttet handel eller avsluttet budrunde kreve kopi av budjournal i anonymisert form. 

 

Oppdragsgiver står fritt til å akseptere og eventuelt forkaste et hvert bud.   

 

Oppgitte personopplysninger i forbindelse med budgivning og eventuell handel lagres på 

saken. 

 

Vi gjør oppmerksom på at vi kun driver budformidling i kontortiden på hverdager, dvs kl 

08.00 – 16.00 mandag – fredag.                                                                                                                                
 
 



BUDSKJEMA 
 
 
Eiendommen 1813/198/2 – GAVLSJØEN  
 
Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom: 
 
 Bud 

 
kr  

+ 2,5 % dokumentavgift kr  

+ Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,- 

+ Tinglysingsgebyr pantedokument kr 585,- 

  kr  

    
   
Finansieringsplan: Oppgi navn på bank og saksbehandler eller legg ved 
finansieringsbekreftelse. 
 
Bank Saksbehandler 

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

 
 
………………………………..den….../……2021 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
underskrift 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
navn med blokkbokstaver 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
adresse 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
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 
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