
Eldre bygård i Sørbyen – Bolig og næringsareal



Området består i dag i hovedsak av boliger



Næringsareal på gateplan – Lokalene er ikke tilpasset definert formål



Boligfunksjoner i 2.etasje og på loft av varierende standard



Bygningen er generelt utdatert og vurderes som totalrenoveringsobjekt



 
 
 
 

Nøkkelopplysninger Ytre Høgåsvei 34 
 

Takst kr 1.570.000,- 
 
 
MATRIKKELNR. Gnr 104 bnr 234 i Brønnøy kommune  

 
EIER Brønnøy kommune 

 
EIENDOMMEN Eldre bygård med kombinert formål bolig/butikk, beliggende i Sørbyen i 

Brønnøysund. Hele området har de senere år utviklet seg med hovedvekt på 
boligformål, og denne type eiendom har for tiden svært begrenset potensiale 
for økonomisk avkastning av næringsdelen.  
Tomtegrenser er nylig avklart og oppdatert, og arealet utgjør 247,2 m2. 
Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Det er ikke parkeringsareal på 
eiendommen, og løsninger for dette må avklares av kjøper i forhold til 
fremtidig bruksformål. 
Eiendommen har betegnelsen bolig/forretning/kontor, jfr reguleringsplan 
Brønnøysund sentrum med bestemmelser, ref BFK 22, og ligger innenfor 
spesialområde «Kystby 1900» med tilhørende bestemmelser om utforming 
av bygninger. 
 

BYGNINGER Bolig/næringsbygg med antatt opprinnelse fra 1930-tallet, senere tilbygget 
og endret gjennom flere epoker. Bygningen har formelt godkjent én boligdel 
og én næringsdel. Andre etasje og loft har tidligere vært etablert med 
funksjoner for 3 boenheter. Kjeller med lagringsareal. Bygningen 
tilfredsstiller ikke dagens krav til flere boenheter, og fremstår med få 
unntak i dårlig stand og utdatert. Det må påregnes total renovering for å 
tilfredsstille dagens tekniske krav til bolig- og næringsareal. Det elektriske 
anlegget har pålegg om utbedring, jfr vedlagt utdrag av rapport. 
Bruksareal 447 m2, p-rom 275 m2 med innhold som angitt i salgsoppgavens 
vedlagte takstdokument. 
Bygningen er pr i dag ikke i bruk. 
 

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

  
KOMMUNALE AVG. Må utredes av kjøper ihht fremtidig bruk.   

 
LIGNINGSVERDI Må utredes av kjøper ihht fremtidig bruk.   

 
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 
1.570.000,-, vil totale omkostninger komme på kr 40.420,-. 
 

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. 
Det følger ingen leieavtaler med eiendommen. 
 
Eiendommen selges som den er. 
Interessentene oppfordres til å gjennomgå eiendommen med takstrapport 
nøye før eventuell budinngivelse, jfr. avhendingslova § 3-10. 
 

ANSVARLIG MEGLER Advokat Geir Løbersli org.nr. 983 448 895 
 

 
 

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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Hjemmelsopplysninger

Grunndata:

Rettighetshavere til eiendomsrett:

Data uthentet: 19.01.2021 kl. 08:24

Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN

Registerenhet: 1813-104-231-0-0 Oppdatert per: 19/01-2021 08:24

Registrering av grunn1932/900014-1/70

18/05-1932

Denne matrikkelenhet opprettet fra:

Knr:1813 Gnr:104 Bnr:1

EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER

Hjemmel til eiendomsrett2015/383188-1/200

04/05-2015

Vederlag: NOK 3 100 000

Omsetningstype: Fritt salg

Brønnøy Kommune

Org.nr: 964 983 291
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Ytre Høgåsvei 34

8904 BRØNNØYSUND
Gnr. 104 Bnr. 231

Brønnøy kommune
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Benevnelse

322-

Butikk/forretningsbygning

Tomteareal

BRA Markedsverdi

447 m2 Kr. 1 570000

187 m2

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

Oppdragsnr./Ref.nr. 548899
Befaringsdato 17.11.2020

Rapportdato 18.01.2021

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/Dersonvernerklaerina/

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

og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: https://samtvkke.vendu.no/548899

Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.

Adresse

Postnr./sted

Område/bydel

Kommune

Rekvirent

Hjemmelshaver(e)

Befaringsdato

Tilstede/opplysninger

gitt av

Ytre Høgåsvei 34 Gnr.

8904 BRØNNØYSUND l 104

Sørbyen

Brønnøy

Brønnøy Kommune

Brønnøy Kommune

17.11.2020

Hilmar Storøy

Bnr.

231

Fnr. Snr. Bolignr.

Premisser - generelle opplysninger

Brønnøy kommune ved innkjøpsansvarlig Jørn Georg Johansen har bestilt en standard verditakst for salg av Ytre Høgåsvei
34.Gnr 104, Bnr 231 i Brønnøy.

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 bygningsmassen hadde stedvis mye løsører, da med tanke på kjeller og loft. Det
er ikke flyttet på møbler eller gjenstander.
Opplysninger vedrørende forsikring, ligningsverdier og avgifter fås ved henvendelse til oppdragsgiver.
Tidsangivelser vedrørende bygningen med tilhørende anlegg, er basert på opplysninger gitt ved befaring og meglerpakke
fra kommunen.

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 reguleringsendringer, tiltak eller byggeplaner på naboeiendommer. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er
fremlagt eller innhentet dokumenter fra offentlige arkiver annet enn meglerpakke fra kommunen. Det er derfor ikke kjent

om det finnes andre opplysninger som har påvirkning på taksten. Undertegnede har kun innhentet matrikkelutskrift,
situasjonskart og prisstatistikk for område.

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

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

Denne taksten er utarbeidet for bruk av nåværende hjemmelshaver/ oppdragsgiver. Grunnet endringer i boligmarkedet og

eventuelt bygningstekniske forhold, frarådes det å benytte rapporter eldre enn 6 mnd.

Ytre Høgåsvei 34
8904 BRØNNØYSUND
Gnr: 104 Bnr: 231

Side 2 av 8
18.01.2021

Goheim Takst og ByggconsultAS
Gøran Heimen
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Sammendrag

Større bygningsmasse nord i Sørbyen, Ytre Høgåsvei 34.

Bygningen er pr. i dag ikke i bruk.
Bygget er registrert som 322 - Butikk/forretningsbygning.
Bygget har i nyere tid vært benyttet til boligformål med to familier i 2.et
«næringsarealer» i 1.et har stått ubrukt over lengre tid.

Bygningsmassen ligger sentrumsnært og har et variert potensiale.

Antatt opprinnelig oppført på 30-tallet.
Tilbygget/endret rundt 1957, 1973, 2000, 2004 og fra 2015 ut fra inf. ved befaring og fra meglerpakke.
Bygningen er i matrikkelrapport registrert med to enheter. Annet en bolig i 1.et og bolig i 2.et.

Antall bruksenheter 2, antall boenheter 1.

Bygningsmassen har innvendig adkomst til aller plan/etasjer og rom. En innvendig dør i 2.et er provisorisk satt fast med

skruer.

Pr. i dag har bygningsmassen lager i kjeller, ikke måleverdig grunnet lav romhøyde. Næring i 1.et Noe av boligarealet til
en av boenhetene i 2.et ligger i 1.et.

Bolig i 2.et med to boenheter og loftet med en "boenhet".

Trapperom fra 1.et til 2.et og loft.

Det oppfattes slik at bygningsmassen ikke er inndelt i brannceller, vil ikke tilfredsstille dagens brannkrav.
Gitt manglende brancelleinndeling og eksisterende innvendig adkomst gjennom hele bygget, må bygningsmassens
fremtidige potensiale vurderes i byggesak med søknad om bruksendring. Dette vil medføre store kostander med tanke på
energi, inneklima, brann og lydskille, utnyttelsesgrad med videre.

Gitt bygningsmassen tilstand og uavklarte forhold vedrørende bruk, vil det ikke foreligge relevante netto leieinntekter for
en kapitalisering som næringsbygg.
Med referanse til byggets alder og dagens bruk, presiseres det at det vil finnes forhold som ikke tilfredsstiller dagens
forskriftskrav.

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 er ikke
åpnet/revet for kontroll av lukkede flater og gulv, vegger og tak.
Det henvises for øvrig til rapportens kommentarer.

Områdebeskrivelse - beliggenhet - miljø

Eiendommen ligger i Sørbyen i et etablert område bestående av bolig og næringsbebyggelse.
Gangavstand til sentrum med alle bynære fasiliteter.

Reguleringsmessige forhold

Det er fremlagt reguleringsplan og kart. For Kystby 1900 vises det til kommunen.
Eiendommen er regulert til BFK, nr. 22, 50%, BYA.

Navn: Reguleringsplan brønnøysund sentrum.

PlanlD: 2002005.
Status: Endelig vedtatt arealplan.
Dato for ikrafttredelse: 18.12.2002.

Eiendommen stemmer ikke overens med reguleringsbestemmelser blant annet med tanke på % BYA og

parkeringsdekning.

Område har bestemmelser om bevaringsområder for bygninger, det må avklares om denne bygningsmassen kommer inn

under disse begrensingene.

For ytterligere kommentar vedrørende reguleringsforhold henvises det til Brønnøy kommune.

Eiendommens tomt

Tomteareal 187,2 m2 Type tomt Eiet
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Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.)

Eiendommens areal er hentet fra matrikkel. Arealet har awik da deler av grense i kart går gjennom bygningsmassen.

Det er oppført bygningsmassen på grensene rundt eiendommen. Ikke fremlagt avstandserklæringer.

Fortau i øst og nord for bygningen.

Det vokser større trær på naboeiendommen i vest, dette fører til nedfall av kviser, løv og pollen som sliter på

bygningsmassen.

Kommune har fremlagt deler av målebrev fra 11/4-1932 og 27/4-1932, har da kun tekst og ikke kart.
Forholdet må avklares.

Eiendommen har kommunalt vann og avløp, opplyst at montert vannmåler er for "næringsdel".

Kommunal vei forbli eiendommen på to sider.

Eiendommen har ikke arealer for parkering.

Private stikkledninger i grunn fra under bygningsmassen og frem til kommunalt nett, hvor i grunnen disse ligger og
tilstand på nedgravde bunnledninger er ikke funksjonstestet eller kontrollert.
Se ledningskartfra kommunen.

Ikke undersøkt om det finnes nedgravde oljetanker, strømkabler og fiberkabler på eiendommen.

Eiendommens bygninger

Type bygg

322 - Butikk/forretningsbygning

Likningsverdi (år)

Kjøpsår

Kjøpesum / kostpris

Forsikringsselskap

2015

Kr. 3100000

Ikke opplyst eller undersøkt Type forsikring Ikke opplyst eller

undersøkt

Byggeår

1934

Rehab./ombygd år

Variert

Polisenummer

Bygningsmessig beskrivelse

Fundamentering, grunnmur og kjellergulv

Byggegrunn antatt bestående av stedlige masser.

Plass-støpt kjellergulv og plass-støpte kjellermurer.

Støpt dekke over kjeller for deler mot sør og vest.
Kjellervinduer er gjenmurt.
Ingen moderne fuktsikring av mur, takvann til terreng ved mur.

Synlig grunnmursplast i vest, dagens funksjon er ukjent.

Fuktvandring i kjellergulv og vegger samt dekke utenfor yttervegger i sør, fritt vann på gulvet mot vest. Det er en «brønn»

i kjellergulvet, grunnvannstand synlig i «brønn» Dette kan også være vann som presses inn i byggegrop ved flo sjø i
Meieriosen.

Dykkpumpe i brønn starter ikke ved enkle funksjonsprøving.
Det er et areal i kjeller mot sør som ikke har adkomst, ukjent om dette er en gammel sistern.

Mye løsøre i kjeller ved befaring hindrer en god visuell kontroll.
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Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader

Bygningsmassen har skjevheter i gulv, vegger og tak.

Bjelkelag av tre over kjeller, skjevheter og knirk.
Bunnsvill ikke tilgjengelig for kontroll. Det kan finnes skader på bunnsvill, deler av gulvet, nede på vegg og inne i vegger.
Vindu i vest er innvendig blendet, knust glass fra utsiden gir nedbør adkomst til vegg.
Veggene er antatt oppført av plank, bindingsverk for tilbygget mot sørvest. Et felt med metallplater på vegg over terreng i
vest.

Veggene er kledd med stående panel av eldre opprinnelse, stedvis skadet. Stående bordkledning på vegg i øst for 1.et,
antatt fra 90-tallet. Fasadeplater på langvegg i nord for 1.et av eldre opprinnelse.

Liggende kledning på tilbygget i sørvest. Felt med liggende kledning på deler av etasjeskillet, slitt kledning med mulige
skader. Rust på flere beslag på fasaden.

Svært varierende kvalitet på fasaden, ved renovering er det påregnelig med avdekking av skjulte skader i lukkede
konstruksjoner.

Veranda i sør for 2.et på ca. 8,5 m2. Rekkverk av tre er under 90 cm. Slitt konstruksjon.

Dører og vinduer

Dører og vinduer av variert kvalitet og opprinnelse. Inngangsdør på langvegg i sør fra ca. 2016.

Dører og vinduer på tilbygget i sørvest fra 80-90-tallet.
Flere vinduer i øst fra 90-tallet.

Det finnes vinduer og dører med skader, punkterte glass, eldre koblede og enkle glass i vinduer med skader.

Ved renovering av taket ble det montert flere takvinduer.

Takkonstruksjon med yttertak

Valmet takkonstruksjon i øst, saltak mot gavlvegg i vest. Plassbygget konstruksjon med bordtro.

Kaldt loft over bygget, skrå himlinger og knevegger på loftsrommene.
Observert isolasjon mot bortro uten luftespalte mot tro. Flere skader i taket, antatt å stamme fra før det ble pålagt ny
pappshingel på taket.
Ved befaring ble det opplyst at i ca. 2017 ble taket rettet opp med OSB-plater montert rett på undertaket uten luftespalte
og pålagt ny pappshingel. Det ble montert nye takrenner og nedløp i metall og snøfangerne samt nye pipehatter og
takstige. Støy fra pipebeslag i øst.
Plast i takrenner for tilbygget i sørøst. Plast i takrenner for utbygget i vest.

Stedvis tette takrenner.

Skråtak over tilbygget i sørvest, ikke adkomst for kontroll av lukede konstruksjoner.
Tilnærmet flatt tak over tilbygget i vest. Taket er pålagt papptekking, noe på tekking.
Ikke adkomst for kontroll av lukkede konstruksjoner.
Skader på innkledd vindu i gavl kan ha gitt fuktskader i dette område.
Det er en dør ut til det flate taket, det er ikke etablert rekkverk.

Piper, ildsteder og oppvarming

Et ildsted for fast brensel på leilighet i 2.et mot øst. Dette er tilkoblet teglsteinspipe fra byggeår.
Et ildsted for fast brensel på leilighet i 2.et mot vest. Dette er tilkoblet en stålpipe, ikke feierplattform ved pipe.
Pipe og ildsted er ikke funksjonstestet ved befaring.
Det anbefales ytterligere kontroll og kommentar av piper, ildsteder og takstige, kontakt ditt stedlige brann og feietilsyn.

Oppvarming ved elektrisitet, luft til luft varmepumpe og fyring med fast brensel.

Bad og vaskerom

Våtrommene i bygningen er av variert kvalitet og opprinnelse.

Gulvbelegg med plastsluker. Vegger med veggvinyl, panel og pålimte plater. Ikke tilluft under dører. Det er montert
dusjkabinett på alle bad, det foresettes alltid benyttet tette dusjkabinette frem til våtrommene renoveres med referanse til
dagens standard.

Det ble ved et fuktsøk på tilgjengelige overflater på gulv og vegg, ikke registrert forskjeller i verdier som kan indikere
mulig bakenforliggende fukt fra bruk. Dette kan dog ikke utelukkes på flere av våtrommene i bygningen.
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Kjøkken

Tre kjøkken i bygget av variert kvalitet og opprinnelse. Slitte og brukspregede innredninger, antatt fra 80-90-tallet.
Innredning i 1.et er kun delvis montert.

Innvendige overflater

Innvendige overflater er gjenstand for fornying ved jevne intervaller.

Innvendige overflater av varierende kvalitet og opprinnelse.

Noen rom er pusset opp etter 2015.

Normalt vedlikehold og oppussingsarbeider må påregnes.
Renoveringsarbeider av eldre slitte overflater må påregnes.

Elektrisk anlegg

Ingen dokumentasjon vedrørende EL- anlegget er fremlagt eller kontrollert.

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

Undertegnede har ikke spesiell elektrokompetanse. Det anbefales en grundig kontroll og kommentar av anlegget, kontakt

en autorisert El- fagmann.

Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.
Det må påregnes renovering av eldre anlegg.

WS-installasjoner

Ingen dokumentasjon vedrørende WS-installasjoner er fremlagt eller kontrollert.

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

Vann og avløpsledninger i grunn er ikke kontrollert.
To varmtvannsberedere i kjeller, en på 198 liter fra 2015 og en på 200 liter fra ca.2014.
Vann og avløpsrør av variert kvalitet og opprinnelse. Observert noe nyere vannrør og avløpsrør i kjeller. Avløpsrør går

over til gammelt soilrør gjennom mur i nord. Det kan finnes eldre soilrør og sluker samt galvaniserte vannrør i

konstruksjonen.

Observert vannmåler i kjeller mot øst, ukjent om det er flere vanninntak til bygningsmassen.

Undertegnede har ikke spesiell kompetanse på vann og avløpsanlegg. Det anbefales en grundig kontroll og kommentar
av anlegget, kontakt en autorisert rørlegger.

Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.
Det må påregnes renovering av eldre anlegg.

Annet

Montert utstyr er ikke funksjonstestet
Montert to luft til luft varmepumpe etter 2015, det er også en varmepumpe av eldre opprinnelse.

Mekaniske avtrekk, dykkpumpe, kjøkkenventilatorer, brannvarslere osv.

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

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

utgangspunkt. Ved motstrid eller tolkningstvil mellom NS 3940:2012 og "Takseringsbransjens retningslinjer for 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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Verditakst - fast eiendom

mNorsk takst

322 - l Bruttoareal

Butikk/forretningsbygning

Etasje

2.etasje, leil. i vest og øst. | 171

BTA

1.etasje, næring og leil. i vest | 208

Bruksareal (BRA)

SUM

196

P-ROM

33

S-ROM

163

164 158

Romfordeling

Primære rom

Arealer for leil. i 2.et.

Vf/trapperom, bad, vaskerom og
et soverom.

Stue, gang, to soverom og
kjøkken for leil. i vest. Entre, bad,

tre soverom, kjøkken og stue for

leil. i øst.

Sekundære rom

"næringsdel" inneholder flere

større rom, kjøkken, toalettrom,

boder og trapperom.

En bod og trapperom for leil. i øst.

Loft

Sum

90 87 84

469 447 275 172

Ganger, bad, seks soverom. Kott.

Sum alle bygninger 469 447 275 172

Kommentarer til arealberegningen

Arealet for bygningsmassen kan ha mindre avvik.

Kjellere har. ca. 157 m2 gulvflate, romhøyde rundt 1,8 meter. Et rom med høyde på ca. 2 meter utgjør ca. 12 m2. Hele

kjeller vurdert som tilleggsarealer. Kjeller er innredet med boder.

Trapp fra kjeller og trapperom fra 1.et til loft.
Rominndeling og bruk stemmer ikke overens med fremlagte tegninger.

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

Utleieforhold / Brutto årsleieinntekt. (Egenleie ikke vurdert)

Bygningsmassen står pr. i dag tom.

Gitt uklarheter rundt bygningsmassens status, er det ikke beregnet leieinntekter som næring eller til boligformål.

Kostnader / andel fellesutgifter

Fra meglerpakke:
Kommunale avgifter og gebyrer utgjør for 2020 totalt kr. 32. 234,- p.r. år inkl. MVA. l dette inngår avgift for vann og avløp.

Beløpet er fordelt på to terminer.
Kommentar: Næringsdel harvannmåler. Boligdel er stipulert etter areal.

NB! Opplysninger om renovasjon inngår ikke. Dette kan innhentes hos Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL -
http://www.shmil.no/).

Teknisk verdiberegning

Bygg A: 322 - Butikk/forretningsbygning

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag

Tomteverdi inkl. opparbeidelse

Sum beregnet teknisk verdi

Beregnede byggekostnader

Verdireduksjon

Beregnede byggekostnader etter fradrag

78%

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

+ Kr.

Kr.

9 163 500

7 147 530

2015970

2 015 970

374 400

2 390 000
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Markedsanalyse

Eldre bygningsmassen benyttet til næring og boligformål.
Ikke i bruk pr. i dag.
Bygningsmassen er et totalrenoveringsobjekt.

Markedsinteressen for slike objekter oppfattes som usikker pr. i dag.

Eiendommen må eksponeres i markedet for å avdekke dagens markedsinteresse for slike eiendommer.

Eiendommens potensial er ikke åpenbart pr. i dag gitt tomtestørrelse, bygningsmassen og dagens bruk sett opp mot

gjeldende regelverk.

Sammenlignbare salg i den grad dette finnes, markedet for slike objekter og egne vurderinger tilsier at nedenforstående
salgsverdi gir uttrykk for hva som kan forventes for eiendommen i dagens marked- størrelse, standard, potensial og

beliggenhet tatt i betraktning. Det påpekes at ved søk på eiendomsverdi er det avvik fra vurdert markedsverdi.
Støtteinformasjon fra Eiendomsverdi og Takstingeniørens helhetlige vurderinger av det overstående, ligger til grunn for
skjønnsmessig vurdert markedsverdi.

Verdikonklusjon

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

Markedsverdi

Kr. 1 570 000,-
Sted og dato

Brønnøysund, 18.01.2021

Gøran Heimen

Dokumentkontroll

Fremlagt

Ingen dokumenter er fremlagt.

Det er innhentet meglerpakk fra Brønnøy kommune.

Vedlagt

Ingen dokumenter følger vedlagt.

Det henvises til oppdragsgiver for vedlegg.
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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 1813/104/231 – YTRE HØGÅSVEI 34 
 
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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