
Modernisert enebolig med alle 
hovedfunksjoner på ett plan



Beliggende i sentrum av Brønnøysund med utsikt mot vest



Nybygget garasje med carport



Innvendig er boligen totalrenovert i 2018/2019



Gjennomgående fagmessig utførelse



Boligen har 4 soverom



 
 
 
 

Nøkkelopplysninger Åsveien 32 
 

Takst kr. 4.300.000,- 
 
 
MATRIKKELNR. Gnr 104 bnr 360 i Brønnøy kommune  

 
EIER Kjell Arne Grøttheim 

 
EIENDOMMEN Boligeiendom i Åsveien, sentralt i Brønnøysund. Gangavstand til skoler, 

barnehager, idrettsanlegg og alle sentrumsfunksjoner. Vestvendt med gode 
solforhold og utsikt mot sjøen i sørvest. 
947 m2 eiet tomt, pent og praktisk opparbeidet med plen, beplantning og 
parkeringsareal.  
Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alt røropplegg nytt i 2018/2019. 
 

BYGNINGER Modernisert enebolig med alle hovedfunksjoner på ett plan, bod i kjeller og 
frittstående garasje/carport. Opprinnelig byggeår bolig 1970, garasje 2020. 
Boligen er innvendig totalrenovert i 2018/2019, og fremstår generelt som ny, 
med moderne praktiske løsninger og høy kvalitet på utførelse. Nytt el- og 
røropplegg. 
Utvendig er det foretatt nødvendige utskiftinger av utdaterte vinduer/dører, 
etablering av nye trapper og terrasser. Nybygd garasje m/carport. 
Bruksareal bolig 145 m2, p-rom 127 m2 som inneholder hovedplan med 
stue, kjøkken, 4 soverom, gang, hall, bad, vaskerom, toalettrom og 
trapperom. Kjellerareal med teknisk rom og bod. 
Garasje/carport m/bod, totalt 48 m2, hvorav carport utgjør 16 m2. 
Bygningene fremstår generelt uten vesentlige mangler eller behov for 
umiddelbare påkostninger. 
 

BYGGEMÅTE Det foreligger verditakst fra Drevland AS og utførlig beskrivelse fra eier 
som omtaler eiendommens tekniske forhold og byggemåte detaljert. 
 

REGULERING 
 

Bolig, jfr. reguleringsplan med bestemmelser for Brønnøysund sentrum. 

KOMMUNALE AVG. kr 10.673,- pr. år for 2021.   
 

RENOVASJONSAVG. kr 4.636,- pr. år beregnet ut fra standarddunk, 240 l for 2021. 
 

LIGNINGSVERDI kr 687.457,- som primærbolig for 2020. 
 

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 
4.300.000,-, vil totale omkostninger komme på kr 108.670,-. 
 

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 etter nærmere avtale. 
 
Eiendommen selges som den er. 
Interessentene oppfordres til å gjennomgå eiendommen med verditakst og 
eiers beskrivelse nøye før eventuell budinngivelse, jf. avhendingslova § 3-10. 
 

ANSVARLIG MEGLER Advokat Linda Kristiansen org.nr. 920 044 700  
 

 
 

se også www.finn.no 

 
Tlf 75 00 93 30 

 

www.advokateiendom.com 
 
Avhendingslova   
 
§ 3-7. Manglande opplysning om eigedomen  
Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende ved eigedomen 
som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få. Dette 
gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at det har verka inn på avtala at opplysning ikkje 
vart gitt.  
 
§ 3-8. Uriktig opplysning om eigedomen  
(1) Eigedomen har mangel dersom omstende ved eigedomen ikkje svarer til opplysning som 
seljaren har gitt kjøparen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje svarer til opplysning som er 
gitt i annonse, i salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegner av seljaren.  
(2) Fyrste ledd gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at opplysningane har verka inn på 
avtala, og opplysningane ikkje i tide er retta på ein tydeleg måte.  
 
§ 3-9. Eigedom selt « som han er » e.l.  
Endå om eigedomen er selt « som han er » eller med liknande allment atterhald, har eigedomen 
likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i 
vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva 
elles.  
 
§ 3-10. Synfaring og anna forundersøking  
(1) Kjøparen kan ikkje gjere gjeldande som mangel noko kjøparen kjente eller måtte kjenne til då 
avtala vart inngått.  
(2) Har kjøparen før avtala vart inngått undersøkt eigedomen eller utan rimeleg grunn late vere å 
følgje ei oppmoding frå seljaren om undersøking, kan kjøparen heller ikkje gjere gjeldande som 
mangel noko kjøparen burde vorte kjent med ved undersøkinga. Dette gjeld likevel ikkje dersom 
seljaren har vore grovt aktlaus, uærleg eller for øvrig handla i strid med god tru.  
(3) Fyrste og andre ledd gjer inga innskrenking i § 3-7 om manglande opplysning om eigedomen.  
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ID BESKRIVENDE TEKST

Generelt Enebolig bygget i 1970 av byggmester Willhelm Torgvær. Boligen fundamentert på fjellgrunn. Krypkjeller 
mot vest, lavt kjellerom (ca. 1,5-1,8 m høyde) mot øst, atkomstluke i grunnmur ved trapperepos.  
Kjellerrom 16 m2 mot nord/øst, atkomst gjennom kjellerdør.  Rettløps trapp ned til kjeller.  
Bygningsmessig fullrehabilitert bolig. VV bereder 200 liter plassert i kjeller.  Alt av røropplegg nytt i 2018 
med åpent rør i rørsystem, tilkomst til alle vvs installasjoner i kjeller. Alt elektrisk anlegg nytt 2018. Godt 
med ventiler i kjeller yttervegger. 

Boligens rom
Stue og kjøkken i åpen løsning, 4 soverom, gang og inngang, separat wc, dusjbad med wc, vaskerom, 
kjellernedgang atkomst utvendig, kjellerrom / bod. Nedfellbar stige på luke i tak gang for atkomst til 
lagringsloft. Enkelt gulv i lagringsloft og noen lagringshyller.  Sensorstyrt lyskaster i lagringsloft.

Utomhus Tomt 947 m2 iht målebrev, opparbeidet med unntak av ca 10 m skråning mot vest i hele tomtens lengde 
som fremstår som naturtomt. Kompostområde nord/ vest hjørne av tomten. Gode solforhold i 
uteområdet både fra øst/sør og vest. Vidstrakt utsikt mot øyan og Vega. Plantet ca 150 stk gran planter cc 
0,5 m  i 2019 som etter hvert vil danne en hekk mot vest og nord. Planter levert av Alstadhaug 
planteskole.
Blomsterbed inntil husvegg i øst, gammel hekk mot Åsveien, isolert verandadrivhus mot sør med varme og 
belysning. Gir mulighet for lang vekstsesong fra vår til høst.
35 m2 parkeringsplass i nord mellom bolig og nabo garasje.  Atkomst gjennom carport, innkjøringsbredde 
2,3 m, atkomst høyde ca 2,0 m.
Støpt markterrasse platting 6x4 m foran stuevinduer mot sør / vest.  Ny terrasse med front av hagemessig 
terrasse drivhus. Utgang fra spisestue, trappe atkomst til hageareal mot sør.
Betongheller på gårdsplass / innkjørsel ut mot Åsveien.
Utelys på fotocelle på yttervegg mot Åsveien, og tak over inngang mot vest. Eget opplegg for utelys på 
garasje / carport. 

Åsveien 32 - gnr 104 bnr 360 i Brønnøy - Eiers beskrivelse



Garasje
Garasje / carport / bod til sammen 50 m2 nybygget i 2019/20.  Garasjeport b=2,7 m h= 2,1 m. Automatisk 
portåpner. Garasje fundamentert på komprimert sprengststeinsfylling, støpt ringmur og 100 mm tykt 
armert betonggulv. 4" bindingsverk og 8" sperretak utvendig kledd med 1"x5" luftet tømmermannspanel. 
Vindsperre på alle yttervegger og raftekasser gir en trekkfri garasjedel. Vinduer med solreflekterende 
isolerglass.  Takplater, takrenner og nedløp av aluminium pga korrosjonsfare i værutsatte strøk. Treverk 
malerbehandlet med Visir grunning og 2 strøk Drygolin oljedekkmalingm tilsatt 10% Ovatrol.  Samme 
behandling på garasjeport av tre.

Egen 16 A strømkurs til garasje, inntakskabel forlagt i 50 mm trekkerør fra hushjørne nord/øst til 
garasjehjørne vest. Mulig og ettertrekke kurs for elbillading, plass for ny kurs i sikringgsskap.
Vindsperre under panel gjør at garasje og bod kan isoleres og kles innvendig om behov for isolerte rom. 
Over carport er lagt tregulv slik at det er lagringshems over halve arealet.
Utelys på separat fotocelle.  Takvann til terreng.

VVS generelt Alt røropplegg nytt i 2018/2019,  VA ledning til kommunalt nett i Sømnaveien nytt i 2012 frem til grense 
Sømnaveien 89, og siste del over Sømnaveien 89 nytt i 2020 ifm utbygging på nabotomt.  Rørarbeid utført 
av Rørleggern Brønnøysund AS ved Rune Moe. Fra tomtegrense vest til kommunalt nett i Sømnaveien er 
arbeidet utført av Oluf Eiendom AS ved Ronny Brekk.

Provisorisk Elvestadrør tilkoplet vannledning til nabo i sør med elektrisk tilslutning i krypkjeller.  
Elvestadrøret er blendet og ligger grunt i bakken.  Kan innkoples om det skulle bli behov. I den kalde 
årstiden kan det være aktuelt å vurdere om varmekabler på Elvestadrør skal innkoples, bryter i krypkjeller.

El generelt
Elektrisk anlegg nytt i 2018 /2019 med automatsikringer og nye kurser i hele boligen, garasjen og 
kjellerrom. Mulighet for å etablere flere kurser hvis behov.  Arbeidet er utført av Sinus Brønnøysund. 
Lysdimming på taklys, lysopplegg i alle rom, varmeovner i 3 soverom og wc. Gulvvarme i bad og vaskerom. 
Frostvakt i kjellernedgang, overliggende tørkehylle i rf stål i kjellernedgang.

Varmepumpe Luft til luft pumpe montart i 2018, gir nok oppvarming til gang, kjøkken og stue.  Arbeide er utført av 
Kjøleservice Helgeland ved Kim Ånonli.  Utedel med overbygget tak, skjult installasjon i soveromsvegg og 
under bjelkelag i krypkjeller til yttervegg.



Ventilasjon Fuktstyrt vifte i badetak, opplegg for montasje av vifte i wc om det ønskes, trekkerør til bryter.  
Luftespalte under baderør.  6 " ventiler i alle rom, vindusventiler mot vest unntatt soverom nord. 

Strømforbruk Ny automatisk måler installer årsskifte 2018/2019,  målerstand 29000 kwh etter to år.  Forbruk ca 15000 
kwh per år.  Strømleverandør Helgeland kraft.  Boligen er isolert etter byggeårets standard 1970, og 
fremstår greit isolert og tett. Nye vinduer/ytterdører / terrassedør med uverdi 1,0 / 1,4  bidrar godt til å 
holde energiforbruket lavt. 

TV og internett Canal Digital parabol med opplegg til stue, og to soverom. 1 stk reciver fra Canatal Digital kan følge 
boligen om nye eier ønsker å benytte parabolanlegget. Nytt abonnement må da opprettes. Internett via 
fiber fra Telenor, ruter kan om ønskelig overtas. Uttak for kabeltv i stuen. Kabeltv har ikke vært i bruk av 
eier og funksjon er ukjent. 

Bygningsmessig 
rehabilitering 

Da boligen ble overtatt april 2018 bar den preg av manglende innvedig vedlikehold, modernisering og 
oppgradering. Betydelig slit og elde krevde omfattende arbeid både bygningsmessig og teknisk for å 
komme opp på mer tidsriktig standard.  I boligens nordlige del er alle innvendige vegger erstattet med 
nye, i øvrig del av boligen er innvendige vegger dels erstattet og tilpasset.  I yttervegg gavl sør ble 
eksisterende vindu og verandadør samt utvendig veranda fjernet og kledd igjen for å begrense innsyn og 
samtidig gjøre stuen lettere møblerbar.  Nytt vindu i gavl sør /vest er montet.

Nye ytterdører med sidefelt er montert i inngang og utgang hageside.  Nytt vindu og terrassedør er 
montert mot øst helt i sør.  Nye vindu på østvegg, nye kjellervindu.  Vindu mot vest fra forrige eiers 
oppgradering er fra 2009/2010. 
Nytt tre panel på deler av gavl sør, og hele langvegg øst frem til inngang. 

Ny yttertrapp støpt for å bedre atkomsten og fasademessige uttrykk. Rekkverk i cu impregnert materiale.
Gammelt gulvbelegg/laminat fjernet og eksisterende 22 mm gulvplater slipt for å fjerne belggbakside, lagt 
på ullpapp og 12 mm flytende spongulv i stue, kjøkken, gang og 3 sovrom. Parkett på parkettunderlag i 
stue, kjøkken og gang.  På soverom, inngang og wc er vinylplank lagt.  Belegg i vaskerom, gulvvarme i 
vaskerom. Flis i baderom med gulvvarme.  Rester av parkett, vinylplank, fliser, himlingsplater, tapet, 
våtromsstrie og øvrig stri er samlet på lagringsloft.



Nye himlingsplater i stue, kjøkken og gang. Nye himlingspalter type våtrom i bad og vaskrom.  Innfelt 
downlights i baderom og gang- / garderobe areal.

9 mm gipsplater og glassfiberduk montert på vegger i stue å kjøkken før maling.  Eskiserende 
sponplatevegger utbedret før tapetsering og maling.  Nye himlingsplater i stue / kjøkken og gang, øvrige 
gamle himlinger slipt og utbedret før maling. 
12 mm gips på sponplater i våtrom, ( bad og vaskerom)  utført iht våtromsanvisninger med pålagt 
glassiberduk og våtromsgodkjent malingssystem i 3 strøk. 
Godkjente våtromsprodukter brukt. Bildedokumetasjon våtrom finnes.
Alle innvendige dører er nye med foringer og listverk. Foringer og listverk skiftet på noen eksisterende 
vinduer.

Kjøkken fra Ikea med integrete hvitvarer, 800 mm induksjonstopp, 900 mm ventilator i rf stål, kombineret 
micro steikovn, steikovn med dampfunksjon, integrert benkefryseskap. Integret oppvaskmaskin med lys. 
Lys i skuffer og de fleste med skuff i skuff løsninger.  Belysning under overskap med to trinns lysnivå, 230 v 
stikk i lyslister med usb uttak. Avsatt plass til vinskap under benk.  Komfyrvakt på vegg over 
induksjontopp, kontakt for lekkasje føler med alarmsignal for oppvaskmaskin på veggg bak avfallsskuff. 
Åpninsmekanisme for søppelskuff med sorteringsdunker.  Avsatt plass til høyt kjøleskap med overskap til 
tak.  230 v dobbelt stikk i overskap og ved gulv for innkopling kjøleskap.

Farger / materialer
Stue og kjøkken: Mohair og Sand
Soverom: Mohair / lys te
Bad / Vaskerom / WC :  Bomull våtromsmling, våtromsmaling i tak.
Tapet: Borås, tapet rester på loft
Dører og vinduer med foringer/listverk:  Bomull
Tak:  Hvit helmatt og ferdigmalt nye himlingsplater
Pipe og peis:  Kalkmaling kalkgrå
Utvendig tepanel:  Drygolin Labrador bolig og garasje
Utvendig grunnpanel:  Drygolin grå skifer 
Parkett og gulvlister Boen eik, rester på loft



Vinylbelegg,  Berry Allock rester på loft, vaskerom 
Fliser: rester på loft

Brønnøysund 30.04.2021

Kjell A Grøttheim
sign



Verditakst 

BRØNNØY kommune

Åsveien 32  , 8906 BRØNNØYSUND

Gnr. 104, Bnr. 360

Markedsverdi
4 300 000

Befaringsdato: 23.04.2021 Rapportdato: 03.05.2021 Oppdragsnr: 13960-1026

Gyldig rapport
03.05.2021

Rapporten kan kun utarbeides av medlemsforetak autorisert av Norsk takst

Tom Ove DrevlandSertifisert takstmann:Drevland ASAutorisert foretak:

GW5452Referansenummer:

 Areal (BRA): Enebolig 145 m², Garasje 32 m²



Drevland AS
Drevland as ble etablert i 2014 og har siden den gang foretatt flere hundre
takseringsoppdrag på Helgeland.  Drevland as har også utført et stort antall
våtromskontroller på nybygg over hele Helgeland.

Tom Ove har erfaring i bygge-bransjen siden midten av 1990-tallet og har utdanning
som Teknisk tegner, Tekniker, eiendomsforvalter og innen prosjektledelse. Han har
under Norges Takseringsforbund (NTF) utdannet seg hos Eiendomsakademiet til
takstmann innenfor, Boligsalgsrapport, tilstandsvurdering av bolig, verdivurdering av
bolig samt skade/skjønn.

Videre har Tom Ove også tatt kurs i Våtromsnormen og termografering med
trykktesting av boliger.

Norsk takst
Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstmannen og takstforetak, med om lag 1400  sertifiserte medlemmer fordelt på 
omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes  takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres 
tilgjengelig for  kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at 
alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet. 

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at  boligomsetningen skal være trygg, og legger 
vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Takstmannen fakturer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og 
skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen. 

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på takstmannens 
vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye  med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en 
klagenemnd. 

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og  representerer bransjen i alle 
relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske takstmenn tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som 
takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver 
for å  sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen. 

Drevland AS Rapportansvarlig
Salhusoddan 19
916 35 269
 
 

Tom Ove Drevland
Uavhengig Takstmann
drevland.as@online.no
916 35 269

Uavhengig Takstmann
03.05.2021 | BRØNNØYSUND

Tom Ove Drevland
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    Konklusjon og markedsvurdering

Samenlignbare salg

EIENDOM SALGSDATO PRISANT PRIS FELLESGJ. TOTALPRIS M² PRIS
Blomstervikveien 16B ,8907 
BRØNNØYSUND

171 m² 1990 5 sov

1 06-06-2019 4 990 000 4 850 000 0 4 850 000 28 363

St.Knuts gate 21A ,8906 BRØNNØYSUND
108 m² 1954 3 sov

2 30-09-2020 2 500 000 2 700 000 0 2 700 000 25 000

Bunes alle 22 ,8906 BRØNNØYSUND
166 m² 1982 5 sov

3 08-03-2021 3 590 000 3 900 000 0 3 900 000 23 494

Bunes alle 30 ,8906 BRØNNØYSUND
109 m² 1982 4 sov

4 30-11-2020 2 520 000 2 520 000 0 2 520 000 23 119

Mellomveien 7 ,8906 BRØNNØYSUND
135 m² 1947 4 sov

5 07-05-2019 2 820 000 3 000 000 0 3 000 000 22 222

Torghattens gate 37 ,8906 BRØNNØYSUND
210 m² 1990 6 sov

6 20-05-2019 4 500 000 4 600 000 0 4 600 000 21 905

Om sammenlignbare salg
Utvalget er i utgangspunktet basert på likhetskriterier i forhold til den takserte boligen, men merk at det likevel kan være betydelige
forskjeller i eksempel byggeår, arealer, soverom, beliggenhet, solforhold, utsyn mm. I tillegg vil det også kunne være store forskjeller i teknisk
standard på de sammenlignbare boligene. Utvalget vil også kunne inneholde omsetningspriser som går vesentlig tilbake i tid. De ovennevnte
forskjeller vil derfor være vurdert av takstmann og korrigert for i fastsettelsen basert på en skjønnsmessig vurdering av markedsverdi.

Bruksareal

177 m²
Stue (1), Kjøkken (1), Soverom (4), Gang (1), Hall (1), 
Bad (1), Vaskerom (1), Wc (1), Bod (2), Teknisk rom 
(1), Garasje (1)

Detaljert oppstilling over areal finnes i rapporten.

Markedsverdi uten fradrag

Konklusjon markedsverdi

4 300 000

4 300 000=

Teknisk verdi bygninger, med tomteverdi

Kr. 4 400 000
Teknisk verdi er kostnaden med å oppføre et 
tilsvarende bygg i henhold til dagens lovverk, med 
fradrag for utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, 
gjenstående arbeider, tilstand/ svekkelser og 
forskriftsmangler.

Les mer om teknisk verdi på siste side i rapporten.

Markedsverdi

Kr. 4 300 000
Markedsverdi er en vurdering av hva verdien er i det 
åpne boligmarkedet på vurderingstidspunktet.

Les mer om markedsverdi på siste side i rapporten.

Eiendommen ligger i et område med et velfungerende marked, og omsetningstiden ligger noe over landsgjennomsnittet. Det er 
sammenlignet omsetninger for tilsvarende eiendommer i området, som vist nedenfor. Markedsverdien er satt ut fra disse vurderingene.

Sentralt beliggende eiendom med ny garasje. Boligen er betydelig oppgradert senere år og fremstår som lys og moderne. De mange av de 
kostbare renoveringene er utført med nye våtrom, nytt kjøkken, nytt elektriskanlegg og nytt vann og avløpsanlegg. 

Markedsvurdering

Åsveien 32  , 8906 BRØNNØYSUND
Gnr 104 - Bnr 360
1813 BRØNNØY

Drevland AS

8907 BRØNNØYSUND
Salhusoddan 19
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Teknisk verdi bygninger

Enebolig

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 3 750 000

Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) 700 000Kr.

Kr.

Sum teknisk verdi - Enebolig Kr. 3 050 000

-

Garasje

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 360 000

Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) 10 000Kr.

Kr.

Sum teknisk verdi - Garasje Kr. 350 000

-

Sum teknisk verdi bygninger Kr. 3 400 000

    Beregninger

Tomteverdi
Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad i det
aktuelle området og en vurdert verdi for beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, infrastruktur
på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering av terrenget og markedstilpasning for beliggenhet.

Normal tomteverdi Kr. 1 000 000

Fradrag for festeavgift Kr. -

Beregnet tomteverdi Kr. 1 000 000

Kommentar
Tomteverdien er satt utfra beliggenhet og utsikt

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet (Avrundet) Kr. 4 400 000
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    Arealer

Enebolig

Bruksareal BRA m²

Etasje Totalt P-ROM S-ROM Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

Hovedplan 129 127 2
Stue , Kjøkken , Soverom , Soverom 2, 
Soverom 3, Soverom 4, Gang , Hall , 
Bad , Vaskerom , Wc 

Trapp til Kjeller

Kjeller  / Krypkjeller 16 0 16 Teknisk rom , Bod 

Sum 145 127 18

Tegningsgrunnlag
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som fullt ut stemmer med dagens bruk

Fremlagte tegninger er revidert av hjemmelshaver.

Garasje

Bruksareal BRA m²

Etasje Totalt P-ROM S-ROM Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

Etasje 32 0 32 Garasje 

Sum 32 0 32

Kommentar
I tillegg er det en overbygget del (Carport) på ca 16m² mot boligen.
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    Befarings - og eiendomsopplysninger

Matrikkeldata

Kommune
1813 BRØNNØY

Gnr
104

Bnr
360

Areal
947 m²

Kilde
Eier opplyser at dette er 
Areal oppgitt i 
målebrev.

Eieforhold
Eiet

Addresse
Åsveien 32  

Hjemmelshaver
Grøttheim Kjell Arne

Fnr Snr
0

Befaring

Dato Fra Til Tilstede
23.4.2021 00:00:00 00:00:00 Tom Ove Drevland Tlf. 916 35 269Takstmann

Kjell Arne Grøttheim Tlf. 91305626Kunde

Eiendommen er beliggende i Åsveien i Brønnøysund sentrum. Havutsikt. Gå avstand til sentrumsfunksjoner og korte avstander til skole,
barnehage og sykehjem.
Lite gjennomgangstrafikk i Åsveien, LHL-lokale på motsatt side av gata.

Beliggenhet

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning vann

Eiendommen har adkomst via offentlig asfaltert veg.

Adkomstvei

Tomten er opparbeidet med plen busker og bed. Grantrær plantet mot nord og nordvest. Betongheller i oppkjørsel og foran garasjen. Gruset
plass i carport og nord om boligen. Noe naturtomt mot vest på eiendommen.

Om tomten

Reguleringsplan Brønnøysund sentrum. Eiendommen er regulert for Boliger % BYA= 30%.
Deler av eiendommen er vist i reguleringsplanen med reguleringsformål Bolig/forretning/kontor.

Regulering

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendomsopplysninger

Siste hjemmelsovergang
Kjøpesum
2 300 000

År
2018
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Enebolig

Byggeår
1970

Kommentar
I hht eier

Standard
Normal standard på bygget  utifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse 
under konstruksjoner.

Vedlikehold
Bygget er godt vedlikeholdt og renovert etter at dagens eiere overtok 
bygget i 2018

    Bygninger på eiendommen

Bygningsstruktur
Bygget er oppført med hovedetasje, kjeller og kryploft.

Utvendige forhold
Grunnmur er oppført i betong og trebjelkelag fra byggeåret. Bygget er fundamentert på fjell. Bygget er oppført i bindingsverk,
en trekonstruksjon som var vanlig på byggetidspunktet. Takkonstruksjonen er fra byggeåret. Taket er tekket med
aluminiumsplater og metall takrenner. Sutak som undertak og luftet kaldt loft.
Malt inngangsdør fra 2018.  Vinduene og balkongdøren er av hvitmalt tre med 2-lags glass fra 2009 og 2018.
Bordkledning på deler hovedkropp fra 2018. Balkong og drivhus mot vest fra 2018. Trapp med rampe i støpt utførelse fra 2018.
Nedgang til kjeller er ombygget i 2019 og går nå utenfra og ned til kjeller rom.
Taknedløp er avsluttet ved bakken. Nye vinduer i kjeller er montert uten underbeslag i muren.

Innvendige forhold
Hovedetasjen har parkett, flis belegg og vinyl laminat på gulvene, malte eller tapetserte veggflater og malte innvendige tak.
Strukturert takplater i stue og kjøkken fra 2018. Himlingsplater beregnet for våtrom er benyttet på bad og vaskerom.  Ny himling
i gang.

Underetasjen har malt gulvet,  malte eller pussede veggflater og trepanel i innvendige tak.
Krypkjeller har panelt himling.

Soverom med ventil i vegg for lufting. Panelovn på vegg på soverom.

Tekniske installasjoner
Fiber installert.
Rør-i-rør vannrør i boligen fra 2018. Nye avløpsrør i boligen fra 2018.
i 2012 ble det lagt nytt vannrør og avløpsrør til eiendomsgrense i vest. Dette ble i 2020 videreført ned til kommunalt nett i
Sømnaveien.
Det er lagt vannrør fra nabo i nord og inn i boligen. Dette røret ligger grunt og har varmekabel (Elvestadrør). Dette er ikke
tilkoblet men ble benyttet frem til ny vannforsyning mot Sømnaveien ble etablert i 2020.
Varmepumpe luft/luft fra 2018.
Leca pipe fra byggeår med feieluke i krypkjeller. Ny peis montert i 2018.
Downlight i himling i hall og bad.
Ny belysning i alle rom og nytt elektrisk anlegg i hele boligen.
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Sikringsskap Peis i stue

WC Hovedplan

Spesialrom
KJELLER
VV bereder fra 2007, samlestokk for rør-i-rør er plassert på vegg/tak ved vv-bereder. Overløp er hull i gulv som går ned i pukk
under bolig. Vegger av betong og pusset tresonite plater. Veggplater på enkelte vegger. Innvendig høyde ca 2.0 m.
Kryperom innenfor kjeller rom og kryperom under stue/kjøkken med adkomst utenfra.

WC
Malte vegger med våtromsystem med malt strie og vinyl laminat på gulv. Nytt wc og ny bad innredning med servant og speil,
panelovn på vegg.

Kjøkken
Kjøkkeninnredningen er fra 2018 med hvite profilerte fronter. Kjøkkeninnredning har benkeplate av laminat og planlimt
skyllekum i stål. Fliser felt inn i vegg over vask og koketopp. Kjøkkeninnredningen har integrerte hvitevarer slik som stekeovn
med damp, kombinert mikrobølgeovn/stekeovn, fryseskap, induksjonstopp og oppvaskmaskin. Nisje for frittstående kjøleskap
og vegghengt ventilator med avkast over tak. Komfyrvakt over induksjonstopp.
Lys i skuffer og avfallssorterer under vask. Takhøy innredning.
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Våtrom
VASKEROM
Belegg på gulv og våtromssystem med malt strie på vegg. Varmekabel i gulv. Benkeplate med nedfelt skyllekum, kran og avløp
for vaskemaskin og plast sluk i gulv.

BAD
Flis på gulv. Vegger med våtromssystem med malt strie og flis på vegger i dusjnisje. Varmekabler i gulv. 2 plast sluker i gulv.
Smøremembran bak fliser.
Ventil og vifte i vegg, tilluft under dør.  WC på gulv og baderomsinnredning med heldekkende servant, 2 høyskap og speil over.
Dusj på vegg og dusjdør i glass inn til dusj nisje. Elektrisk hådkletørker på vegg.
Ved fuktsøk på gulv og vegger ga dette ingen indikasjon på fukt i bakenforliggende konstruksjoner.
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Tilbygg / modernisering

2009 Modernisering Nye vinduer med 2-lags glass på en del rom. Nye glass i 3 stor vindu i stue. Noe modernisering.

2010 Modernisering Nytt aluminiumstak på boligen

2018 Modernisering Varmepumpe luft/luft

2018 Modernisering Renovering av stue og kjøkken, med nye himlingsplater, nye overflater på vegger. Ny enstavs eik 
parkett, nye vindu med 2-lags glass. Ny peis med omramning i stue. Ny kjøkkeninnredning med 
hvitevarer. 

2018 Modernisering Nytt sikringsskap og ny elektrisk installasjon i boligen.

2018 Modernisering Ny VVS-installasjon i boligen.

2019 Modernisering Nytt bad og vaskerom.

2021 Modernisering Overflate oppussing av boder i kjeller 

Modernisering 2018-2020 Renovering/maling av alle rom. Nye gulv og montert garderobe. Nye innerdører og Nye 
Ytterdører.

Modernisering 2018-19 Ny Bordkledning på deler av hovedfløy og ny altan med drivhus mot Øst. Støpt platt 
utenfor stue i Vest.

Garasje

Byggeår
2020

Kommentar
I hht eier

Standard
Normal standard på bygget  utifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse 
under konstruksjoner.

Vedlikehold

Garasjen er ny og har således ikke noe vedlikeholdsbehov pr i dag

Beskrivelse
Garasje er oppført på tilkjørt pukk/stein med støpt dekke og støpt oppkant rundt.
Tradisjonelt reisverk med taksperrer som tak konstruksjon. Vindsperre på yttervegger og kombinasjon av stående og liggende
bordkledning. Taktekke som aluminiumsplater og aluminium takrenner. Ikke undertak.
Malte vinduer med 2-lags glass. Malt treport med motorstyring. Ytterdør er en eldre malt teakdør.
Stikk kontakt og utelys med fotocelle på garasjen. Lager plass over carport delen av garasjen.
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    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Eiendomsverdi.no 09.04.2021 Innhentet 3 Nei

Tegninger 10.04.2021 Viste 1 Nei
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Forutsetning

Generelt

Takstmannen baserer sine vurderinger
og konklusjoner på eiendommens
tilstand slik den var under befaringen og
etter en visuell befaring. I en verditakst
vurderer takstmannen bare de delene av
bygningen som er synlige og som er lett
tilgjengelig. Hvis ikke annet er nevnt i
rapporten har takstmannen ikke åpnet
konstruksjoner, boret hull, målt fukt eller
gjort andre målinger. Møbler, tepper,
badekar, dusjkabinett, hvitevarer og
andre gjenstander er ikke flyttet på.
Bygningsdeler over terrenget er
undersøkt fra bakken. Hvis ikke annet
fremgår har takstmannen ikke
gjennomgått bygningsmyndighetenes
arkiver for boligen. Kunden har ikke
fremlagt tegninger og ferdigattest for
takstmannen med mindre annet er
oppgitt. Takstmannen undersøker ikke
eller tar ikke stilling til om boarealet er
godkjent.

En verditakst angir eiendommens verdi
og beskriver ikke byggets tekniske
tilstand. En verditakst er ikke en
tilstandsanalyse og beskriver derfor ikke
alle skader eller mangler ved
eiendommen. Norsk takst anbefaler at du
bruker en Boligsalgsrapport eller en
Tilstandsrapport med verditakst ved
boligsalg. Slike takster gir en analyse av
boligen, dens tilstand og vedlikehold, og
beskriver avvik fra teknisk forskrift og
normale forventninger om slitasje, elde
og løsninger som ikke samsvarer med
dagens forventninger.

Kunden skal lese gjennom dokumentet
før bruk og gi tilbakemelding til
takstmannen hvis det finnes feil eller
mangler som bør rettes opp. Hvis
rapporten er eldre enn 6 måneder, bør du
kontakte takstmannen for ny befaring og
oppdatering.

Arealberegninger for boenheter

Verditaksten er utført etter
Takstbransjens retningslinjer for
arealmåling og Norsk Standard 3940,
Areal- og volumberegninger av
bygninger, med veiledninger. Hvis det er
motsetning mellom disse, gjelder
Takstbransjens retningslinjer.

Areal oppgis i hele kvadratmeter i
rapporten, og gjelder for det tidspunkt
oppmålingen fant sted. Bruksareal (BRA)
er det måleverdige arealet som er
innenfor omsluttende vegger målt i
gulvhøyde (bruttoareal minus arealet
som opptas av yttervegger). I tillegg til
gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for
at arealet skal være målbart, med
betydning for BRA av for eksempel loft
med skråtak. Samlet BRA for et plan eller
en bruksenhet er P-ROM og S-ROM til
sammen. P-ROM er måleverdige rom
som benyttes til kort eller langt opphold.
P-ROM er bruksareal av primærdelen.

Vegger mellom P-ROM måles som P-
ROM. S-ROM er måleverdige rom som
benyttes til lagring, og tekniske rom.

Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM
er basert på retningslinjene og
takstmannens eget skjønn. Bruken av et
rom på befaringstidspunktet har
betydning for om rommet defineres som
P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at
rommet både kan være i strid med
teknisk forskrift og mangle godkjennelse i
kommunen for den aktuelle bruken, uten
at dette vil få betydning for takstmannens
valg av arealkategori. Rom skal ha
atkomst og gangbart gulv for å kunne
regnes som S-ROM.

Markedsverdi

Markedsverdi er hva en kjøper vil betale
for boligen i et åpent marked.
Markedsverdien finner man ved å
sammenligne med andre solgte boliger i
samme område. Eksakt markedsverdi vet
man først når boligen er solgt. I
markedsverdien gjør takstmannen et
fradrag for blant annet elde, slitasje og
løsninger som ikke samsvarer med
dagens forventninger, se teknisk verdi.

Teknisk verdi

Teknisk verdi er hva det koster å oppføre
tilsvarende bygg på tilsvarende tomt.
Beregningen baseres på dagens lover,
forskrifter og byggekostnader. I verdien
gjøres det fradrag for alder, slitasje,
byggkonstruksjoner som ikke er i orden,
avvik fra dagens forskrifter, gjenstående
arbeider mv.

Personvern

Norsk takst, takstmannen og
takstforetaket behandler
personopplysninger som takstmannen
trenger for å kunne utarbeide rapporten.
Personvernerklæring med informasjon
om bruk av personopplysninger og dine
rettigheter finner du her 
www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-
takst/personvernerklaering/

Deling av personopplysninger for
tryggere bolighandel og mulig
reservasjon

Norsk takst og deres samarbeidspartnere
benytter personopplysningene fra
rapporten for analyse- og statistikkformål,
samt utvikling og drift av produkter og
tjenester for takstbransjen og andre
tilstøtende bransjer. Les mer om dette og
hvordan du kan reservere deg på 
www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-
takst/personvernerklaering/reservasjon/

Vendu lager en boliganalyse basert på
opplysninger fra takstrapporten. Les mer
om dette og hvordan du kan reservere
deg her:  
samtykke.vendu.no/{report-ref-no}

Takstmannens rolle

Rapporten er utarbeidet av en uavhengig

takstmann uten bindinger til andre
aktører i boligbransjen. Se nærmere om
kravene til god takseringsskikk i Norsk
taksts etiske retningslinjer på 
www.norsktakst.no

Reklamasjonsnemda for takstmenn

Er du som forbruker misfornøyd med
takstmannens arbeid eller opptreden ved
taksering av bolig og fritidshus, se 
www.takstklagenemnd.no for mer
informasjon.
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Åsveien 32 
Planskisse bolig

Trapp til 
hoved-

Trapp til kjellerbod inngang 

Vaskerom 

Dusj W.C. 

Soverom 

Bad 

Hall 

Gang 

Soverom 

Soverom 

Kjøkken 

I 

Stue 

Soverom 

Room 
Sketcher 

Terrasse m/drivhus 
og trapp til hage 

Støpt platt 



Adresse Åsveien 32

Postnr 8906

Sted Brønnøysund

Andels- 
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 104

Bnr. 360

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr.

Bolignr.

Merkenr. A2021-1261377

Dato 09.05.2021

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Innmeldt av Svenn Gunnar  Halsen

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
 A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet er ikke bekreftet fra Matrikkelen

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

http://www.energimerking.no/
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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 1813/104/360 – ÅSVEIEN 32  
 
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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