
- Innholdsrik enebolig i attraktivt område
- Strandlinje, vidstrakt utsikt og gode solforhold
- TAKST kr 1.790.000,-

Gardsøyveien 24



Eiendommen har gode 
solforhold, vidstrakt utsikt og 
egen strandlinje.

Tomten består av to teiger på 
hver sin side av offentlig vei, 
på til sammen ca 1400 m2. 

Gardsøyveien 24

Attraktiv beliggenhet ved 
Holandssjøen på Vega.
Området preges av aktiv kystkultur, 
og innbyr til variert friluftsliv. 



Velkommen til Gardsøyveien 24

Gardsøyveien 24

Innholdsrik enebolig på 3 plan 
bygget i 1960. Fremstår i 
hovedsak med godt vedlikeholdt 
standard fra byggeår, samt noen 
tidvise moderniseringer. 



Stue med spisestue

Gardsøyveien 24

Romslig kjøkken



Boligen har 4 soverom

Gardsøyveien 24

Bad på hovedplan



 
 
 
 

Nøkkelopplysninger  
 

Takst kr 1.790.000,- 
 
 
 
 
 
MATRIKKELNR. Gnr 34 bnr 84 i Vega kommune  

 
EIER Bodil Fredriksen 

 
EIENDOMMEN Enebolig med attraktiv beliggenhet ved Holandssjøen på Vega, ca 5 km fra 

kommunesenteret Gladstad. 
Området preges av aktiv kystkultur, og innbyr til variert friluftsliv. 
Eiendommen har gode solforhold, vidstrakt utsikt og egen strandlinje. 
Tomten består av to teiger på hver sin side av offentlig vei, på til sammen ca 
1400 m2. Opparbeidet med hage og gruset innkjørsel. Tilknyttet offentlig 
vei, vann og avløp. Eiendommens grenser er under justering, og det må 
påregnes mindre endringer i forhold til vedlagte kart. 
 

BYGNINGER Innholdsrik enebolig på 3 plan bygget i 1960. Fremstår i hovedsak med godt 
vedlikeholdt standard fra byggeår, samt noen tidvise moderniseringer. 
Alder på bygning og bygningsdeler tilsier at det må påregnes avdekking av 
skader og mangler ved fremtidig renovering. 
Bruksareal 218 m2, p-rom 153 m2 som inneholder: Sokkeletasje med vf, 
gang, bad/vaskerom, 2 boder, kott og garasje. Hovedplan med vf, hall, 
soverom, bad, kjøkken, stue og bod. Loftsplan med gang og 3 soverom. 
 

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

REGULERING 
 

Hovedparsell har i reguleringsplan betegnelsen B1, frittliggende 
småhusbebyggelse. Parsell mot sjøen har betegnelse S1, friluftsområde på 
land, som ikke tillater nye tiltak. 
 

KOMMUNALE AVG. ca kr 10.000,- pr. år for 2020, ved normalt vannforbruk. 
 

RENOVASJONSAVG. kr 4.334,- pr. år beregnet ut fra standarddunk, 240 l for 2020. 
 

LIGNINGSVERDI kr 337.505,- som primærbolig for 2019. 
 

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 
1.790.000,-, vil totale omkostninger komme på kr 45.920,-. 
 

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. 
Selger har tegnet boligselgerforsikring, og interessentene oppfordres til å 
gjennomgå eiendommen med tilstandsrapport og egenerklæring nøye før 
eventuell budinngivelse, jfr. 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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Hjemmelsopplysninger

Grunndata:

Rettighetshavere til eiendomsrett:

Data uthentet: 25.08.2020 kl. 13:33

Heftelser

Data uthentet: 25.08.2020 kl. 13:33

Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN

Registerenhet: 1815-34-84-0-0 Oppdatert per: 25/08-2020 13:31

Registrering av grunn1959/1242-1/70

08/08-1959

Denne matrikkelenhet opprettet fra:

Knr:1815 Gnr:34 Bnr:44

Hjemmel til eiendomsrett1959/1839-1/70

14/12-1959

Vederlag: NOK 0

Omsetningstype: Uoppgitt

Fredriksen Gunnar Andreas

Født: 20/07-1925

Gjelder denne registerenheten med flere

Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN

Registerenhet: 1815-34-84-0-0 Oppdatert per: 25/08-2020 13:31

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets

grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.

Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller

ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette

servitutter eldre enn festekontrakten.

Ingen heftelser registrert

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som tinglyses samme dag som andre

frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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Grunndata

Data uthentet: 25.08.2020 kl. 13:33

Eiendommens rettigheter

Data uthentet: 25.08.2020 kl. 13:33

Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN

Registerenhet: 1815-34-84-0-0 Oppdatert per: 25/08-2020 13:31

Registrering av grunn1959/1242-1/70

08/08-1959

Denne matrikkelenhet opprettet fra:

Knr:1815 Gnr:34 Bnr:44

Registrering av grunn1999/2435-1/70

25/10-1999

Utskilt fra denne matrikkelenhet:

Knr:1815 Gnr:34 Bnr:168

UTSKILT OGSÅ FRA BNR.113

Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN

Registerenhet: 1815-34-84-0-0 Oppdatert per: 25/08-2020 13:31

Ingen rettigheter registrert
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Type BEST. GRUNNEIENDOM

Bruksnavn STRANDBERG

Etableringsdato 08/08-1959

Tinglyst Ja

Arealmerknad Hjelpelinje vannkant, Hjelpelinje vegkant

Matrikkelført Ja

Har festegrunn Nei

Skyld 0,01

Landbruk Nei

Næringsgruppe

Antall teiger 2

Seksjonert Nei

Areal 1384.3 m²

Arealkilde BEREGNET AREAL

1815/34/84/0/0

Gardsøyveien 24
8980 VEGA

Oppsummering

Eiere (1)

Siste omsetning

Matrikkelopplysninger

Ikke tinglyst eierforhold (0)

Kulturminner på matrikkelen (0)

Grunnforurensing (0)

Klage på vedtak i Matrikkelen (0)

Forretninger (3)

Matrikkelens adresser (1)

Bolig- og bygningsopplysninger (1)

Eiere

ID Født Navn Andel Adresse Rolle

20/07-1925 Fredriksen Gunnar Andreas 1 / 1 DØD HJEMMELSHAVER

Siste omsetning

Tinglyst dato Kjøpesum Omsetningstype Dokumenttype Gjelder hele eiendommen Gjelder flere eiendommer

14/12-1959 0 UOPPGITT Hjemmel til eiendomsrett Ja Ja

Matrikkelopplysninger

Ikke tinglyst eierforhold

Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.

Kulturminner

Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.

I matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og bygning. Kulturminner som

ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse opplysningene ikke omfatter informasjon om

eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.

Grunnforurensing

Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.

I matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver.

Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen.

Klage på vedtak i Matrikkelen

Ingen klage registrert på matrikkelenheten.
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Kommune 1815 VEGA

Grunnkrets 108 HOLAND

Kirkesogn 10020601 Vega

 

Valgkrets 2 VEGA

Forretninger

Forretning 04/01-2017

Matrikkelført 27/09-2017

Rolle Matrikkel Arealendring  

BERØRT 1815/34/3/0/0 0  

BERØRT 1815/34/84/0/0 0  

BERØRT 1815/34/126/0/0 0  

BERØRT 1815/34/136/0/0 0  

BERØRT 1815/Eierløs(e) teig(er) 0  

BERØRT 1815/34/233/0/0 0  

BERØRT 1815/34/234/0/0 0  

Forretning 15/07-1999

Matrikkelført

Rolle Matrikkel Arealendring  

AVGIVER 1815/34/84/0/0 -220.4  

MOTTAKER 1815/34/168/0/0 220.4  

Forretning 08/08-1959

Matrikkelført

Rolle Matrikkel Arealendring  

AVGIVER 1815/34/44/0/0 0  

MOTTAKER 1815/34/84/0/0 0  

Matrikkelens adresser

Adresser Oppdatert Koord.sys.nr Koordinat X Koordinat Y

Gardsøyveien 24, gatenr 1104, 8980 VEGA 14/04-2015 23 7290927 358300

04/01-2017 TILKOBLING JORDSKIFTESAK

15/07-1999 KART- OG DELINGSFORRETNING

08/08-1959 SKYLDDELING
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Næringsgruppe IKKE OPPGITT

Bygningsstatus TATT I BRUK

Energikilde

Oppvarming

Avløp

Vannforsyning

Bygningsnummer 187689031

Bebygd areal

BRA bolig

BRA annet

BRA totalt

Har heis Nei

Rammetillatelse

Igangset.till

Ferdigattest

Midl.brukstill.

Tatt i bruk (GAB)

Antall boliger 1

Antall etasjer 1

Bolig- og bygningsopplysninger

Opplysninger om boliger/bruksenheter:

Adresse Nr Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC

Gardsøyveien 24 H0101 BOLIG

Bygningsopplysninger:

Etasjeopplysninger:

Nr Ant. boliger BRA: Bolig Annet Totalt BTA: Bolig Annet Totalt

H01 1    

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

Bygningskoodinater:

Koord.sys.nr Koordinat X Koordinat Y

23 7290927 358300

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelutskriften:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller

delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas Matrikkelutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens

grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap

som oppstår som følge av feil i Matrikkelutskriften.

Bygning 1 av 1: ENEBOLIG
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Norsk takst

Tilstandsrapport for bolig
Med arealmåling og markedsverdi

Gardsøyveien 24

8980 VEGA
Gnr. 34 Bnr. 84

1815 Vega kommune

Benevnelse

111-Enebolig

BRA Markedsverdi

218 m2 Kr. 1790 000

Tomteareal 1 384 m2

Byggeår1960

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

Oppdragsnr./Ref.nr. 536981

Befaringsdato 19.08.2020

Rapportdato 26.08.2020

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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Norsk takst

Tilstandsrapport for bolig
Tilstandsrapport for bolig og dens avgrensninger

Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de

byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes

at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers

undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke

tryggheten for alle impliserte parter.

Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som

takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved

eierskifte.

Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader

og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av

konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for

rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige

kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var

korrekt.

Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi

tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette

gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

Takstrapporten

Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk Takst

og er utført i henhold til Norsk Takst sine instrukser.

Om takstingeniøren

Norsk Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god

kompetanse, samt lang erfaring innenfor alle typer byggvurdering. Etter å ha

gjennomgått Norsk Taksts opplæring innenfor spesialområdet

Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet

Tilstandsrapport for bolig. Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er

omsatt, velger du å la en takstingeniør fra Norsk Takst utføre en

Tilstandsrapport for bolig.

Rapportens struktur

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i

Tilstandsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424

(tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler).

Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i

tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og

terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne

standarden på følgende måte:

• Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer

• Tilstandsgrad 1: Svake symptomer

• Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer

• Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total

funksjonssvikt)

Befaringen

NS 3424 har undersøkelsesnivåerfra 1-3. Denne rapporten er basert på

undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå.

l praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske

inngrep (f. eks. riving).

• Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For

eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede

gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle

tilsi det.

• Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre

synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke

omtales i rapporten.

• Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert.

Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.

• Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon,

piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

• Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller

fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.

• Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres

dersom annet ikke er nevnt.

• Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten

forhåndskunnskap om objektet.

• Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for

fuktighet, blir spesielt inspisert.

• Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i

rapporten.

Levetidsbetraktninger

Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien

Byggforvaltning februar 2010, 700.320 "Intervaller for vedlikehold og

utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i

rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er

angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid

avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for

eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere

noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk,

økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn.

Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid.

Tilleggsundersøkelser

Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal

besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige

godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker

påkrevet.

Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan

kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å

konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det.

Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om

det.

Andre uttrykk og definisjoner

Tilstandsgrad fTG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et

definert referansenivå.

Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet

vurdert ut fra alder og normal bruk.

Svikt: Et negativt awik mellom observert tilstand og

referansenivået.

Stiklrtakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp

av små stikk med en spiss gjenstand.

Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en

bygningsdel, vurdert ut frå de normale påvirkninger

og det materiale som objektet består av.

Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt

benyttet ved beskrivelse av negative awik, svikt.

Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til

referansenivået, gradert i forhold til awik fra

referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet

om Rapportens struktur.

Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder

det en begrensning i befaringsmetoden slik at

befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet

ikke inngår.

Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter

fuktighet i konstruksjoner.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi

tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes

opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for

ny befaring og oppdatering.

Eiers egenerklaeringsskjema

Egenerklæringsskjema skal kontrolleres avtakstingeniøren. Eventuelle avvik

fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har

registrert skal kommenteres i rapporten. Ved dødsbo eller andre forhold som

egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres.

Gardsøyveien 24

8980 VEGA
Side 2 av 13
26.08.2020

Goheim Takst og Byggconsult AS
Gøran Heimen
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Norsk takst

Tilstandsrapport for bolig
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/536981

Egne premisser

Utvendig kontroll foretatt fra bakkenivå. Det er ikke foretatt fysiske inngrep i konstruksjonene.
Værforhold ved befaring var pluss 16 grader, delvis overskyet oppholdsvær.

Tekniske anlegg, installasjoner og bygningsdeler som drenering, vindtetting, taktekking osv. er ikke funksjonstestet.
Tidsangivelser vedrørende bygningen med tilhørende anlegg er basert på opplysninger fra oppdragsgiver og i
egenerklæring.

Med referanse til byggeår, presiseres det at det vil finnes forhold som ikke tilfredsstiller dagens forskriftskrav.
Det er ikke undersøkt om det er utført arbeider i strid med bygningsloven. Det er ikke hensyntatt

eventuelle reguleringer, tiltak eller utbyggingsplaner på naboeiendommer. Det er ikke innhentet eller kontrollert noen
dokumenter i offentlige eller andre arkiver vedrørende eiendommen. Det er da ikke kjent eller hensyntatt om det finnes

opplysninger som kan påvirke denne rapporten.
Denne rapporten er utarbeidet for bruk av nåværende oppdragsgiver/ hjemmelshaver. Grunnet
mulige endringer i bygningstekniske forhold, frarådes det å benytte rapporter eldre enn 6 mnd.

VERDITAKST til bruk sammen med Boligsalgsrapport.

Utarbeidet Boligsalgsrapport er hensyntatt j verdiberegningen og markedsverdien.
Undertegnede har kun innhentet, matrikkelutskrift, situasjonskart og prisstatistikk over området. 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.

Eiendomsopplysninger

Adresse

l Postnr.Ated

l Kommune

Hjemmelshaver

1 Rekvirent

i Befaringsdato

Tilstede / opplysninger gitt
l

av

Gardsøyveien 24

8980 VEGA

1815 Vega | Gnr | 34

Dødsboet etter Gunnar Andreas Fredriksen

Marit A. Schøning

19.08.2020

Kun undertegende

Bnr l 84 Fnr ] i Snr

Bygninger på eiendommen

Type bygg

111-Enebolig

Byggeår

1960

Rehab./ombygd år

1972.80-90-tallet

Dokumentkontroll

Dokumenter i byggesak eller andre offentlige arkiver er ikke fremlagt eller undersøkt. Det er derfor ikke kjent om det kan

finnes dokumenter som har betydning for denne rapporten.

Registrerte avvik fra eiers egenerklæring Eieres egenerklæringsskjema er gjennomgått

Hjemmelshaver er dødsboet etter Gunnar Andreas Fredriksen.

Bodil Fredriksen sitter uskiftet bo og har fylt ut egenerklæring.
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Tilstandsrapport for bolig

Konklusjon

Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.

Pent beliggende eldre enebolig på ca.60 år.
Bolig med sokkeletasje, hovedetasje og loftsetasje.

Boligen står tom pr. i dag.
Alder på boligen er 60 år, dette må hensyntas med tanke på normale vedlikehaldsarbeider og renoveringsarbeider.
Boligen oppfattes som et robust objekt for fremtidig nødvendig renovering, vurdere det dit hen at boligen for flere
interessenter kan beboes under renovering.

l rapporten er valg av tilstandsgrad 2 og 3, punkter som krever spesiell oppmerksomhet.
Det nevens spesielle forhold med drenering, fukt i kjeller, lukkede overflater i gulv vegger og tak.
Alder på El-installasjonen, rørinstallasjon, pipe og ildsted samt eldre montert utsyr.

Våtrommene i boligen er gjenstand for renovering. Observert musekskrementer på kott bak knevegger. l egenerklæringen
er det opplyst at det har vært mus i boligen.
Eldre vinduer og dører, eldre deler av fasade takene med taktekkingen på boligen.

Med referanse til byggets alder, presiseres det at det vil finnes forhold som ikke tilfredsstiller dagens forskriftskrav.
På generelt grunnlag nevnes det at teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelige
levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.

Ved renovering må det påregnes avdekking av skjulte skader med tilhørende kostander i konstruksjonene.

Når det gjelder anbefaling av tiltak med kostander, ligger dette inn under detaljprosjektering.
Det anbefales kontaktet seriøse aktører i markedet for detaljprosjektering og prising av forhold som ønskes
utbedret/renovert slik at man får plassert ansvar for at valgte metode er det mest hensiktsmessige, har referanser til
forskrifter og at det foreligger en avtalt kostnad.

Det henvises for øvrig til rapportens innhold med kommentarer.

Arealopplysninger

Arealmålingene i denne rapporten målesetter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av
boliger". Retningslinjene har N53940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og
definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/ellerverdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS
3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for
arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt 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. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig

på www.norsktakst.no.

111-Enebolig Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

; Etasje

Sokkeletasje
l
t

Hovedetasje

Loftsetasje

Sum

Sum alle bygninger

BTA

90

104

47

241

SUM

79

95

44

218

P-ROM

19_

92

42

153

S-ROM

! ___60

3

2

65

Primære rom

Vf, gang og bad/vaskerom.

Vf, hall, ett soverom, bad, kjøkken,

spisestue og stue.

Loftgang og tre soverom.

Sekundære rom

Garasje med lagerplass, to boder

og kott under trapp.

En bod.

Et kott.

241 218 153 65
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Tilstandsrapport for bolig
Spesielle forhold

Utleieforhoid

Barett

Konsesjonsplikt

Forkjøpsrett
^__—_ —..._.. .....

l Særeie
1_

j Har boligen livsløpsstandard

Ua l Nei

Dja Nei

Dja

Ua

|Ja

Dja

Nei

Nei

l Nei

Reguleringsmessige forhold

Ut fra det som er tilgjengelig på kommunes nettsider ser eiendommen ut for å ligge under område B 6 i arealplankartet.
Det vises til planbeskrivelse, bestemmelser/retningslinjer og byggeskikkveileder.
Reguleringsplan Holand Grytingen fra 03.06.2010.
Ingen digital informasjon tilgjengelig.
Det anbefales undersøkt eventuell friområdet, byggeområder eller annet areal ved boligen og eksakt status på teigen ved
sjøen med tanke på eventuell fremtidig utnyttelse.

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)

Det henvises til oppdragsgiver for innhenting og vurdering av elektronisk grunnbok.

Tomt / område / miljø
Tomteareal 1 384 m2 l Type tomt Eiet

Beskrivelse

Attraktivt område, solrikt og direkte adkomst til sjø.

Opparbeidet tomt med plen, bedd, busker og trær. Parkering foran boligen for ca. tre biler pluss en bil i garasje.
Eiendommen består av to teiger, boligen har ca. 101 9,1 m2, under justering. Teig ved sjøen har ca. 365,2 m2. Teig på øst
side av kommunal vei ligger ved sjøen har ca. 35 meter som grenser til sjø i flomålet.
Eiendomsgrenser ved boligen blir pr. i dag justert, ny oppmåling er under utføring.

Opplysninger om adkomst, vann og avløp

Eiendommen har adkomst fra asfaltert kommunal vei.
Eiendommen er tilkoblet kommunalt vann og avløp.

l egenerklæringer er det opplyst at avløpet har vært tett.
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.

Teknisk verdiberegning

Bygg A: Hoved bygg

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag

Beregnede byggekostnader

Verdireduksjon

Beregnede byggekostnader etter fradrag

58%

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

4 905 000

2 844 900

2060100

2060100

Tomteverdi inkl. opparbeidelse

Sum beregnet teknisk verdi

Kr.

Kr.

389 500 I

2450000 l
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Tilstandsrapport for bolig

Markedsanalyse

Det er pr.i dag liten tilgang på brukte boliger på eiendommer med denne beliggenheten i dette område. Eiendommens

bygningsmasse har et betydelig renoveringsbehov og det er påregnelig med avdekking av skjulte skader ved renovering.
Eiendommen ligger på en tomt som oppfattes som attraktiv for markedet, gitt beliggenhet og potensial oppfattes
markedsinteressen som god. Sammenlignbare salg i det aktuelle området, 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. Støtteinformasjon fra Eiendomsverdi og Takstingeniørens helhetlige
vurderinger av det overstående, ligger til grunn for 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. 1 790 000,-
Sted og dato

Brønnøysund, 26.08.2020 /w\
DNV-GL

TAKSTMANN
SERTIFISERT FOR

BOUQSALGSRAPPORT IHT SETAs
FAGLIGE RAMMEVERK

Gøran Heimen
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Tilstandsrapport for bolig
Bygg A: 111-Enebolig

Grunn og Fundamenter

Tilstandsrapport

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.

Beskrivelse

Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser, grunnundersøkelser.

Byggegrunn antatt bestående av stedlige masser, mulig noe sprengt fylling samt tilkjørte masser. Ingen visuelle
observasjoner ved befaring på negative avvik av betydning i byggegrunn.

Vurdering

Tilstandsgrad valgt ut fra det visuelt observerte.

Grunnmur

Undersøkelsen omfatter visuelt observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Beskrivelse

Store deler av murene er under terreng og stedvis innvendig kledd, disse delene er da ikke tilgjengelig for besiktigelse.
Plass-støpte dekke, plass-støpte murer og murer av betongblokk.

-Stedvis noen mindre sprekker og riss, oppfattes som normalt med tanke på konstruksjon og alder.
TG: 2
-Observert skader på puss og løs puss mot nord.

TG: 3
l bærevegg under kjøkken/stue er det pippet ut er større parti for større garasje. Det er ikke forsterket med ståldrager ol.
Pr. i dag ser det ut får å gå bra.
TG: 2
-Tilbygget i sørvest på grunn, konstruksjon og oppbygning er ukjent. Oppført på deler av eldre plass-støpt trapp/platt.
TG: 2

Vurdering

Tilstandsgrad valgt ut fra det visuelt observerte og alder.

Drenering

Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og atdringssvekkelse av drensrør. Obsen/asjonene er visuelle.

Beskrivelse

Dreneringens eksakte tilstand om denne finnes kan bare kontrolleres om det graves opp rundt murene.

Basert på datidens byggeskikk, er det påregnelig med redusert funksjon av drenering.
Det var ikke nedbør ved befaring derfor ingen visuelle observasjoner med tanke på funksjon.

Observert fukt, fuktvandring og saltutslag nede på mur og på støpt dekke flere steder. Ingen synlig utvendig
grunnmursplast, takvann til terreng ved mur.

Vurdering

Tilstandsgrad valgt ut fra det visuelt observerte og alder.

Levetid

Antatt normal levetid for drenering, drensledninger og drenssystemer er 20 til 60 år avhengig av belastning og type
masser rundt mur.
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Tilstandsrapport for bolig
Veggkonstruksjon og utvendige fasader

Her gjøres en visuelt kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene

er foretatt fro bakkenivå.

Beskrivelse

Veggenes oppbygning med tanke på isolering og vindsperre kan bare kontrolleres ved inngrep i konstruksjonen eller ved
trykktesting og termografering av klimaskjermen. Ikke åpnet for kontroll bak kledning eller inne i veggene.

Vegger antatt av bindingsverk. Innvendig kledd med plater og panel.
-Veggene er utvendig kledd med stående kledning av tre, virker å være av normal kvalitet.
TG: 1
-Eldre kledning på langvegg mot øst. Lite felt med liggende kledning ved hovedinngang.
TG: 2
-Det presiseres at det vil finnes enkelte bord/områder med skader på en 60 år gammel fasade.

l egenerklæringen er det opplyst at det har vært mus i boligen.
Endel vegetasjon mot fasaden flere steder.
TG: 3

Vurdering

Tilstandsgrad er valgt ut fra det observerte og alder. Ved renovering kan det ikke utelukkes avdekking av skjulte skader i
eldre deler av konstruksjonene, spesielt i områder under dører, ved vinduer og ved sammenkobling av bygningsdeler.

Levetid

Antatt normal levetid for bindingsverk av tre for nødvendig reparasjon/ utskifting av ødelagte deler er 40 til 80 år.
Antatt normal levetid for utvendig trepanel 40 til 60 år avhengig av vedlikehold og ytre påvirkning.

Vinduer og dører

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, somt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og tukkemekonismer. Det

anmerkes derfor at ikke absolutt atle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Beskrivelse

-Dører og vinduer fra byggeår i tre med enkle og koblede glass. Flere vinduer fra 70-tallet, punktere glass i noen vinduer.
Noen vinduer fra tidlig 90-tallet i værutsatte fasader, slitasje på maling og begynnende skader på vinduslister. Obsen/ert

noen punkterte glass. Terassedør fra loftsgang av tre med toags glass, begynnede fuktskader på dør.
TG: 3
-Flere vinduer fra 90-til 2000-tallet, variert kvalitet.
TG: 2
-Skiftet noen vinduer etter 2010, trevinduer med tolags glass.
TG: 1
-Leddport i metall til garasje, noe begynnende rustangrep på overflate på enkelt portblad.
TG: 2
-Hovedinngangsdør med lakkert profilert overflate og tolags glass, dør fra ca. 2012.
TG: 1
-Innvendige dører av type lettdører frå byggeår, variert kvalitet.
TG: 2

Vurdering

Alderen på dører, vinduer og glass, er over normal alder for fabrikkgarantier på glass og rammer.
Ytterligere punkteringer av eldre vinduer kan ikke utelukkes. Det krever ofte spesielle lysforhold for å visuelt avdekke

punkterte glass
Tilstandsgrad valgt ut fra det visuelt observerte og alder.

Levetid

Antatt normal levetid for utvendige tredører er 20 til 40 år.
Antatt normal levetid for innvendige dører av tre er 30 til 50 år.
Antatt normal levetid for trevinduer utskifting er 20 til 60 år. Gammelt vindu demonteres. Ruter med PCB leveres til

spesialmottak. Nytt vindu monteres med nye foringer, sålbenkbeslag,
tetning og belistning. Det anbefales å benytte vinduer som er ferdig overflatebehandlet. Bevaringsverdige vinduer
repareres.

Gardsøyveien 24

8980 VEGA
Side 8 av 13
26.08.2020

Goheim Takst og Byggconsult AS
Gøran Heimen



? r
Norsk takst

Tilstandsrapport for bolig
Takkonstruksjon

Her vurderes ventitering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede

gjenstander og lignende.

Beskrivelse

-Saltak over hovedbygget. Deler av taksiden bygget som et skråtak med lite fall.
Adkomst til kott bak knevegger, ikke adkomst til over hanebjelker eller skrå himling. Undertak av bord synlig på kott. Ikke

kontrollert under taktekke. Observert spor etter lekkasjer i himling på loftsgang.
TG: 2
-Skråtak med lite fall over utbygget overvf/bod i hovedplan. Ukjent oppbygning med tanke på eventuell dampsperre
isolering og lufting.
Flate tak som dette er erfaringsmessig en risikokonstruksjon hva skade angår.
TG: 2
-Observert musekskrementer på kott bak knevegger. l egenerklæringen er det opplyst at det har vært mus i boligen.
TG: 2

Vurdering

Tilstandsgrad valgt ut fra det visuelt observerte og alder.

Taktekking

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmoterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.

Beskrivelse

-Hovedtaket er tekket med profilerte metallplater, antatt fra byggeår. Skader på takplater mot nordøst. Observert spor
etter lekkasjer i himling på loftsgang.
TG: 3
-Saltak med pappshingel og inngang i sokkel. Noe mose på shingel, ikke etabler takrenner.
TG: 2
-Taket over utbygget vf/bod i hovedplan er tekket med papp. Slitasje, mose og begynnende skader på tekking.
TG: 3
-Vindskier av tre, observert råteskader på flere vindskier.
TG: 3

Vurdering

Det var ikke nedbør ved befaring, taktekkingen er ikke funksjonstestet.
Takkonstruksjonen er utvendig besiktiget fra bakkenivå.
Tilstandsgrad valgt ut fra det visuelt observerte og alder.

Levetid

Antatt normal levetid forvindskier og vannbord er 15 til 25 år.
Antatt normal levetid for stålplatetak er 10 til 45 år.
Antatt normal levetid for papp er 20 til 30 år.

Renner, nedløp og beslag

Undersøkelsen omfatter visuelt vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Beskrivelse

-Takrenner og nedløp av variert kvalitet og opprinnelse. Metall og plast i renner og nedløp.
TG: 2
-Det finnes begynnende rustskader på noen renner og flere lekkasjepunkter.
TG: 3
-Rust på ventiler i kjeller.
TG: 3

Vurdering

Det var ikke nedbør ved befaring, takrenner og taknedløp er ikke funksjonstestet.
Tilstandsgrad valgt ut fra det visuelt observerte og alder.
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Tilstandsrapport for bolig
Levetid

Antatt normal levetid for takrenner i metall er 20 til 40 år. Gamle renner og nedløp fjernes. Nytt rennesystem inklusive
beslag og rennekroker monteres.

Antatt normal levetid for nedløp og takrenner av plast 20 til 30 år. Gamle renner og nedløp fjernes. Nytt rennesystem
inklusive beslag og rennekroker monteres.

Terrasse, balkonger og utvendige trapper

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres.

Beskrivelse

-Terrasse ved hovedinngang og mot sørvest. Slitasje på treverk, noe skjevheter i konstruksjonene.

Samlet ca. 22 m2.

TG: 2
-Takterrasse over vf/bod i nordvest. Ca. 14,6 m2. Rekkverk av tre, skader på rekkverk, deler av rekkverk er under 90 cm.

TG: 3

Vurdering

Tilstandsgrad valgt ut fra det visuelt observerte og alder.

Piper og ildsteder

Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand tit brennbort materiale.

Beskrivelse

Teglsteinspipe fra byggeår. Feieleuke i kjeller. Det har vært fyrt med oljebrenner, dette sliter mye på teglstein og fuger.
Fotbeslag og topphatt over tak, ikke heldekkende beslag.

Sprekker og riss i puss på pipe over tak.
Pipen er tilkoblet et ildsted plassert på stue i hovedplan, ved og oljebrenner, oljebrenner er ikke i bruk.
Det er montert takstige til pipen.

Flere overflater på pipen er ikke tilgjengelig for besiktigelse av stein og fuger.

Vurdering

Det har tidligere vært tilkoblet et ildsted for flytende brensel, dette sliter over tid på røkløp og fuger i murte piper.
Anlegget er vurdert som utlevd.

For kontroll av varme og fyringsanlegg som dette, anbefales det kontaktet autorisert personell for en grundig kontroll.

Før videre bruk anbefales det ytterligere kontroll og kommentar av pipe og ildsted, kontakt ditt stedlige brann og
feietilsyn.
Tilstandsgrad valgt ut fra det visuelt observerte og alder.

Etasjeskillere

Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik.

Beskrivelse

Etasjeskille av tre, bjelkelag.
Etasjeskillets oppbygning med tanke på bæring og isolering kan bare kontrolleres ved inngrep i konstruksjonen.
Stedvis noe knirk i etasjeskillene. Provisorisk understøtte for deler av gulvet over garasje/bod.
Observert noe fuktvandring oppe på mur i bod bak i garasjen, om dette har påvirket bunnsviller er ukjent.
Stivhet, bæring og planhet oppfattes som normalt med tanke på byggeskikk og forskriftskrav fra byggeår.
l egenerklæringen er det opplyst at det har vært mus i boligen.

Vurdering

Tilstandsgrad valgt ut fra det visuelt observerte og alder.
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Norsk takst

Tilstandsrapport for bolig
Rom under terreng

Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater. Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper

som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt.

Beskrivelse

Det er typisk kjellerlukt i sokkeletasjen, dette indikerer ofte et fuktproblem med fare for helsemessig negativ påvirkning av
innemiljøet.
Det er flere utforede kjellervegger i sokkeletasjen. Det ble visuelt observert negative avvik i på konstruksjonene, fukt fra

svikt i drenering med påregnelige råteskader i veggen mot mur/gulv.

Vurdering

Tilstandsgrad valgt ut fra det visuelt observerte og bruk av konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens.

Bad - Sokkeletasje

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt tit grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og

vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett

tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Beskrivelse

Bad/vaskerom i sokkel med støpt malt gulv, avflassing og skader på gulvet. En plastsluk i gulvet. Respatexplater på
veggen. Montert et badekar, ikke sluk under kar. Montert et toalett og et skyllekar på vegg. Ikke ventilert rom.
Det ble ved et fuktsøk ikke registrert verdier som kan indikere bakenforliggende fukt i gulv og vegger fra bruk, registrert
fukt antas å stamme fra svikt i drenering.
Som våtrom er rommet modent for renovering.

Vurdering

Tilstandsgrad valgt ut fra det visuelt observerte og alder.

Levetid

Antatt normal levtid for våtromsplater/baderomspanel. Utskifting av plater er 10 til 20 år.
Det forutsettes at det er fuget mellom og under plater i våtsoner.

Bad - Hovedplan

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt tit grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og

vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under boderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventitasjon på rommet kommenteres. Lett

tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Beskrivelse

Bad i hovedplan antatt renovert på 80-90-tallet.

Fliser på gulvet, varme i gulv. Registret flere løse fliser på gulvet. Våtromsplater på veggene.
Montert et toalett, innredning med underskap, en vask, overskap, speil og belysning.
Ventil i himling, ikke tilluft fra under dør.

Rørgjennomføringer i gulvet under innredning.
En dusjnisje, sluk i nisje, gulvet utenfor nisjen har ikke adkomst til sluk. Et vindu i våt sove ved dusj. Dårlige fallforhold til

sluk. Ikke fuget mellom veggplater og sokkellist i dusjnisjen.

Vurdering

Det ble ved et fuktsøk ikke registrert verdier som kan indikere bakenforliggende fukt i gulv og vegger fra bruk, dette kan
dog ikke utelukkes.
Ved en bruksendring avvåtrommet med hyppigere bruk og større fuktbelastning, kan det ikke utelukkes etablering av
skader.

Det anbefales på generelt grunnlag å montere tett dusjkabinett for å unngå dusjing direkte på gulv og vegger.
Tilstandsgrad valgt ut fra det visuelt observerte, konstruksjonstype og alder.

Levetid

Antatt normal levtid forvåtromsplater/baderomspanel. Utskifting av plater er 10 til 20 år.

Det forutsettes at det er fuget mellom og under plater i våtsoner.
Antatt normal levetid for fliser med tettesjikt er 10 til 20 år. Det forutsettes at arbeidene er faglig utført.
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TJIstandsrapport for bolig
Kjøkken

Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk,

oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Beskrivelse

Kjøkken med belegg på gulvet. Eldre innredning.
Montert nyere profilerte fronter på innredningen.

Tokummers vask med avrenningsrist. Fliser på vegg mellom over og underskap, ikke fuget mot beslag. Opplegg for
oppvaskmaskin og ventilator over komfyrplass.
Det ble ved et fuktsøk, ikke registrert forskjeller i verdier som kan indikere muligheten for bakenforliggende fukt i
risikoutsatte områder på kjøkkenet.
Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelige levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.

Vurdering

Tilstandsgrad valgt ut fra det visuelt observerte og alder.

Innvendige overflater

Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alte rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har

vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.

Beskrivelse

Innvendige overflater av variert opprinnelse. Innvendige overflater er gjenstand for fornying ved gjevne intervaller.
-Normale oppussings og renoveringsarbeider må påregnes.
TG: 2
-Mulig asbestholdige plater i garasjehimling og på delevegg mot sokkeletasjen.
TG: 3

Vurdering

Tilstandsgrad valgt ut fra det visuelt observerte og alder.

Innvendige trapper

Visuell observasjon spesielt i forhold tU lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert.

Beskrivelse

Trapp fra kjeller av tre, noe bratt, rekkverk kun på en side. Loftrapp er av tre, noe bratt trapp, rekkverk kun på en side.

Vurdering

Tilstandsgrad valgt ut fra det visuelt observerte og alder.

Her vurderes vannrør, avtøpsrør, varmtvannsbereder, sentrolvarmeanlegg og brenseltank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvatg ut fra visuelle

observasjoner eller opplysninger som fremgår m fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eiter andre godkjente dokumenter.

Beskrivelse

-Vanninntaket, stoppekran og vannmålte i skap i vf i sokkel. Synlig varmekabel på vannrør, funksjon ukjent.

Synlig plast i avløpsrør på bad/vaskerom i sokkel. Synlige vannrør av kobber.
TG: 2
-Kommunalt vann og avløp.

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.

TG: 2
- Varmtvannsbereder i kott under trapp, bereder på 200 liter fra 1992.
Eldre blandebatterier og togreps kraner. Eldre deler av røranlegget må påregnes renovert.

l egenerklæring det opplyst at avløpet har vært tett.
TG: 3
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Tilstandsrapport for bolig
Vurdering

Undertegnede har ikke fagspesifikk rørleggerkompetanse.

Det anbefales en grundig kontroll og kommentar av anlegget, kontakt autorisert rørlegger.
Ingen dokumentasjon vedrørende ws er fremlagt eller kontrollert.

Status på tilkobling og funksjon på vann og avløpsanlegget utenfor boligen er ukjent.
Opplyst tilkoblet kommunalt vann og privat avløpsanlegg. Avløpsanlegget er ikke inspisert eller funksjonstestet.
Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelige levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.

Levetid

Antatt normal levetid for blandeventil er 10 til 25 år.
Antatt normal levetid for kobber og plastrør er 25 til 50 år.

Antatt normal levetid for avløpsledninger av plast er 25 til 50 år.
Antatt normal levetid forvarmtvannsbereder er 10 til 25 år.

Antatt normal levetid for badekar, servanter, klosett og utslagsvasker er 20 til 50 år.
Antatt normal levetid for soilsluk er 30 til 50 år.

Elektrisk anlegg

Beskrivelse

Sikringsskap på vegg i entre i hovedplan. Eldre installasjon, skruskinger i skapet, en vippesikring montert.

Vurdering

Ingen dokumetasjon vedrørende El er fremlagt eller kontrollert.

Undertegnede har ikke fagspesifikk elektrokompetanse. Det anbefales en kontroll og kommentar av anlegget, kontakt
en autorisert El-fagmann.

Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelige levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.
Eldre deler av anlegget må over tid påregnes renovert.

Diverse utstyr

Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard.

Beskrivelse

Montert utstyr er ikke funksjonstestet.
Portåpnertil leddport. Luft til luft varmepumpe.

Løs glassfibertank for fyringsolje på bod bak i garasje. Anlegget er ikke i bruk.
Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelige levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.

Terrengforhold

Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner.

Beskrivelse

Det er ikke opparbeidet tilfredsstillende fall på terreng fra murene. Dette fører til unødig fuktbelastning av byggegrop ved
manglende bortleding av overflatevann fra nedbør og snø.
Det bør opparbeides fall på terreng i 1:50 i tre meters bredde fra murene.
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Cl Boligsalgsrapport :11
Norsk takst

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN.

Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke.
Dersom det skal tegnes eierskifteforsikring må siste side også fylles ut av både megler og selger.

SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

E] Enebolig eller rekkehus/to- flermannsbolig med eget gnr/bnr

D Eierseksjon - alle typer leiligheter inkl fritidsleiligheter

- to/flermannsbolig eller rekkehus med seksjonsnr.

DAnnet(spesifiser):

DAndel/aksje - alle type boliger, herunder også fritidsboliger

D Tomt

ll Fritidsbolig

Ved salg fra dødsbo og i andre tilfeller hvor selger/fullmektig ikke kjenner til eiendommen er det krav til Boligsalgsrapport (SSR) ved tegning av eier-
skifteforsikring. Dette gjelder også ved salg av komblnasjonseiendommer, oppgjørs-/honoraroppdrag eller tilfeller der selger ikke har bebodd eiendommen
del siste året. Kravet gjelder på objekter med eget gnr./bnr. (også rekkehus/tomannsbolig), frittliggende boligeiendom med snr. og fritidsboliger/hytter. Dersom
BSR ikke foreligger der dette er krav og ikke er tilgjengelig far kjøper ved signering av kjøpekontrakt, er selskapet ikke ansvariig for selgers mangelsansvar etter
avhendingslaven.

Gnr. Bnr.

w ^
Seksjonsnummer Andelsnummer

Adresse [<)RrcL>d/ y t/-<2/^ M 2. L/

Postnr

Kommune

c?-£) Sted ^(?L

Akjsenummer Festenummer

Byggeår

Når kjøpte du boligen

Hvor lenge har du bodd i boligen

Har du bodd i boligen de siste 12 mnd.?*

Ub^

^. o 'r

l Ja D Nei
*Hw's NEI: Krav til boligsalgsrapport på objekter med eget gnr./bnr. (også rekkehus og tomannsbolig), fritlliggende boligeiendom med snr. og fritidsboliger/hytter.

l hvilket forsikringsselskap er det tegnet villa-/husforsikring? (Ikke innboforsikring)

-t-c^ n etA^

rype villa/husforsikring

Er det dødsbo?

avdødes navn

-fjemmelshaver

_l^cy_SrM^i4-

® Standard

D Ja

D Utvidet Polise-/avtalenr.

^Nei

SELGER (1)

Etternavn

Ny adresse

'•i-r^f-jks^^L

^^StVl/^ )U-

Postnr \^&-ij>\ Sted | O tø Ov

SELGER (2)

Etternavn

Ny adresse

Postnr Sted

Fornavn

E-post

Tlf, privat

Mobil

Fornavn

E-post

Tlf, privat

Mobil

^Å,i

j^-tk^r\(5å^ É>(V\ÆU\ .cjv>
^T

^^ zi y^

Boligsalgsrapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av Norsk takst



o EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Spørsmål for alle typer eiendommer

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet bad/våtrom, f.eks. sprekk i fliser, lekkasje, råte eller soppskader?

a ja Nei

1.1 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom siste 10 år? Hvis arbeid er utført av faglært-oppgi firmanavn.

1.2 Hvis ja, redegjør for hva som er blitt gjort og når.

1.3 Er arbeidet utført av ufaglærte personer/egeninnsats/dugnad? Hvis ja, redegjør for hva som ble gjort og når.

D Ja D Nei

2. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn eller lignende?

D Ja B Nei
3. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i kjelleren/underetasje/

krypkjeller/garasje?

[g Ja D Nei +tiM_L±iMn
3.1 Kjenner du til om det er utført arbeid med drenering/fuktsikring siste 10 er? Hvis arbeid er utført av faglært - oppgi firmanavn.

D Ja ^ Nei

3.2 Hvis ja, redegjør for hva som er blitt gjort og når.

3.3 Er arbeidet utført av ufaglærte personer/egeninnsats/dugnad? Hvis ja, redegjør for hva som ble gjort og når.

D Ja D Nei

4. Kjenner du til om det er/har vært setningsskader/skjevheter pé boligen/eiendommen, f.eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv
eller lignende?

n Ja [^ Nei
5. Kjenner du til om det er/har vært sopp, råteskader eller skadedyr i boligen, f.eks rotter, mus, maur og lignende?

R] Ja D Nei IMJ_
6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse / garasje / tak/ fasade?

D Ja QQ Nei

6.1 Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade de siste 10 år? Hvis arbeid er utført av faglært - oppgi firmanavn.

D Ja ES Nei

6.2 Hvis ja, redegjør for hva som er blitt gjort og når.

6.3 Er arbeidet utført av ufaglærte personer/egeninnsats/dugnad? Hvis ja, redegjør for hva som ble gjort og når.

l Ja U Nei

7. Kjenner du til om det erlhar vært feil ved .el-anlegget og andre installasjoner, f.eks. oljetank, sentralfyr eller ventilasjon?

n ja 'Nei

7.1 Kjenner du til om det er utført arbeider/kontroll ved el-anlegg og andre installasjoner, f.eks. oljetank, sentralfyr eller ventilasjon?
Hvis arbeidet er utført av faglært - oppgi firmanavn.

D Ja D Nei

7.2 Hvis ja, redegjør for hva som er blitt gjort og når.

7.3 Er arbeidet utført av ufaglærte personer/egeninnsats/dugnad/ vennetjeneste? Hvis ja, redegjør for hva som ble gjort og når.

D Ja D Nei

^11 I^OI^SK IQKSl Boligsalgsrapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av Norsk takst



^ EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Spørsmål for alle typer eiendommer

8.

8.1

Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

laV^p ^c^i4 WD Nei

Kjenner du til om det er utført arbeid/kontroll av vann/avløp de siste 10 år? Hvis arbeid er utført av faglært - oppgi firmanavn.

D Ja 6] Nei
8.2 Hvis ja, redegjør for hva som er blitt gjort og når.

8.3

9.

Er arbeidet utført av ufaglærte personer/egeninnsats/dugnad? Hws ja, redegjør for hva som ble gjort og når.

D Ja D Nei

Kjenner du til reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlig vedtak som kan medføre endringer i bruken av eien-
dommen eller av eiendommens omgivelser, eller forslag til dette?

D Ja S! Nei
10. Kjenner du til manglende ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende eiendommen?

D Ja

11. Kjenner du til pålegg/heftelser/krav vedrørende eiendommen?

D Ja [S Nei
12. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel e.l.?

D Ja g3 Nei
12.1 Hvis ja, er ovenfor nevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

D Ja D Nei D Vet ikke

13. Foreligger det løpende leiekontrakt på hele eller deler av boligen/eiendommen? Hvis ja, redegjør:

D Ja IS Nei
14. Er det innredet/bruksendret/bygget ut kjeller, loft eller andre deler av boligen etter opprinnelig byggeår?

Ja D Nei D Vet ikke 6^*\^ o<[ ^/-'^ m^
14.1 Hvis ja, er det godkjent hos bygningsmyndighetene?

D Ja D Nei ® Vet ikke

15. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/tilstandsvurderinger/boligsalgsrapporter utarbeidet siste 5 er?

D Ja ^ Nei

16. Kjenner du til om det er foretatt radonméling på eiendommen? Hvis ja - oppgi resultat og eventuelt tiltak.

D Ja [3 Nei

Spørsmål for leiligheter i sameier/borettslag/boligsaksjeselskap

17. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

a Ja D Nei

18. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold ved eiendommen (for eksempel vedlikeholdsbehov) som kan medføre økt
husle i e / økte fellesutgifter?

D Ja D Nei

;u Norsk takst Bollgsalgsrapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av Norsk takst



Q EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Tilleggskommentarer

Er det behov for plass til flere kommentarer, kan kommentarene skrives på eget ark

SIGNERING (MÅ FYLLES UT)

^tøa 2^7-^
Sted /Uato

/^dLp. •1-^t-dxu'k^^
Signatur, selger 1 Signatur, selger 2

^|| N O rS K l Q KST Boligsalgsrapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av Norsk takst



Oppdragsnummer 1623

Adresse Gardsøyveien 24

Postnummer 8980 Poststed Porsgrunn

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Navn på hjemmelshaver Bodil Fredriksen

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 1960 Hvor lenge har du bodd i boligen? 60 år01 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? Frende forsikring Polise/avtalenr. 127084

Selger 1 fornavn Marit Annie Selger 1 etternavn Schøning

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

X

X

X

X

Nei Ja

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Firmanavn Rørleggerfirma

Redegjør for hva som er gjort og når Fornying

Nei Ja

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Hvis ja, beskrivelse Usikkert, men arbeid utført av rørlegger. Drøyt 20 år siden siste gang.

Nei Ja

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Kommentar Vet ikke

Nei Ja

3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Hvis ja, beskrivelse Avløpsrør har vært frosset. Elarme er installert etter det.

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?

Kommentar

Nei Ja

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?

Hvis ja, beskrivelse Fuktiginnslag i mur i kjelleretasjen

Nei Ja

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

X

X

X

X

X

X

X

X
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Kommentar

Nei Ja

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

Hvis ja, beskrivelse Sprekk i kjellermur.

Nei Ja

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?

Hvis ja, beskrivelse Mus hovedsakelig i loftskott, men har også hendt andre steder i huset

Nei Ja

9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Kommentar

Nei Ja

10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Firmanavn Veldig lenge siden. Lokale snekkere usikker på om alle var faglærte. Husker ikke hvem som gjorde hva. Flere er
døde.

Redegjør for hva som er gjort og når Utbygging i 1972, bytte av vinduer noe senere. Lokale snekkere har gjort vedlikehold og byttet noen vinduer etter
det.

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Firmanavn Vet ikke

Redegjør for hva som er gjort og når Varmepumpe satt inn av installatør. Alt vedlikehold og forbedring ellers er gjort av faglært etter det vi vet.

Nei Ja

12.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Kommentar Vet ikke. Ingenting vi finner i dag.

Nei Ja

13. Kjenner du til om det utført kontroll av el‐anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?

Kommentar

Nei Ja

14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

Kommentar

Nei Ja

15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Kommentar

Nei Ja

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja

17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?

Kommentar

Nei Ja

18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Kommentar
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Tilleggskommentar

Antall boår gjelder hjemmelshaver. Alt er gjennomgått med henne.

Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.

Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Boligselgerforsikring

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtalelovens kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Premietilbudet
som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler, deretter vil premien kunne justeres. Etter 6
måneder må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien på ny signeringsdato som
legges til grunn.

Nei Ja

19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?

Kommentar

Nei Ja

20. Er det foretatt radonmåling?

Kommentar

Nei Ja

21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Hvis ja, beskrivelse Loft ble bygget ut i 1972 og nytt inngangsparti bygd på samtidig.Kjellerrom omgjort til garasje noe senere.

Nei Ja

21.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

Hvis ja, beskrivelse Vet ikke.

Nei Ja

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Kommentar

Nei Ja

23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Hvis ja, beskrivelse Tilstandsrapport utarbeidet etter befaring 18.8.20.

Nei Ja

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

Kommentar

Nei Ja

25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

Nei Ja

26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

Nei Ja

27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?

Nei Ja

28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP
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Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.
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O 5 10 15m
Målestokk l: 500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 14.09.2020 10:06

Eiendomsdata verifisert: 14.09.2020 09:51

GÅRDSKART 1815-34/84/0
Tilknyttede grunneiendommer:

34/84/0

8 NIB10
NORSK INSTITUTT FOR
BIOØKONOMI

Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite

Produktiv skog
Annet markslag

Bebygd, samf., vann, bre

Ikke klassifisert
Sum

AREALTALL(DEKAR)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

1.0

0.0

1.3

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. l tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

— Arealressursgrenser

D Eiendomsgrenser

• Driftssenterpunkt
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O 20 40 60m
Målestokk l: 2000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 14.09.2020 10:10

Eiendomsdata verifisert: 14.09.2020 09:51

GÅRDSKART 1815-34/84/0
Tilknyttede grunneiendommer:

34/84/0

^ N1BIO
NORSK INSTITUTT FOR
BIOØKONOMI

Markslag (AR5) 7 klasser

TEGNFORKLARING

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite

Produktiv skog

Annet markslag

Bebygd, samf., vann, bre

Ikke klassifisert

Sum

AREALTALL(DEKAR)

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.3

1.0

0.0

1.3

0.0

1.3

0.0

1.3

Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. l tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

— Arealressursgrenser

!j Eiendomsgrenser

• Driftssenterpunkt
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Reguleringsbestemmelser 

I tilknytning til reguleringsplan for Nes - Kirkøy 
 

§ 1  Avgrensing 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet. 

 

 

§ 2 Formål 
I samsvar med § 25 i plan- og bygningsloven reguleres området til: 

 

1. Byggeområder: 

a) Frittliggende småhusbebyggelse (B1-B5) 

b) Annet byggeområde (A1-A21)  

c) Kombinert formål, bolig/fritidsbebyggelse (K1) 

d) Kombinert formål, offentlig/allmennyttig formål (K2) 

2. Landbruksområder: 

a) Område for jord- og skogbruk (L1 – L2) 

3. Offentlige trafikkområder: 

a) Kjøreveg (T1, T2, T3, T11 og T12) 

b) Gangveg (T4, T5) 

c) Parkeringsplass (T6, T7) 

d) Torg (T8) 

e) Kai (T9) 

f) Trafikkområde i sjø (T10) 

g) Småbåtanlegg (T13) 

4. Friområder: 

a) Rekreasjon og lek (F1 – F2)  

5. Fareområde: 

a) Høyspenningsanlegg 

6.  Spesialområde: 

b) Friluftsområde på land (S1-S11) 

c) Friluftsområde i sjø (S12) 

d) Bevaring 

e) Andre områder for anlegg i vassdrag eller i sjøen (S13) 

7. Fellesområder: 

a) Felles lekeplass (Fe1) 

b) Felles parkeringsplass (Fe2, Fe3) 

c) Felles avkjørsel (Fe4)  

  

 

§ 3  Fellesbestemmelser 

 
3.1 Generelt 

Bestemmelsene gjelder innenfor rammen av plan- og bygningsloven. Etter at denne 

reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke inngås 

privatrettslige avtaler som er i strid med planen og bestemmelsene. Når særlige grunner taler 

for det, kan det faste planutvalget gjøre unntak fra disse bestemmelsene innenfor reglene i 

plan- og bygningsloven. 

 
3.2 Automatisk fredete kulturminner 

Om det kommer fram gjenstander eller konstruksjoner under graving innenfor planområdet, 

må arbeidet straks stanses og regional kulturmyndighet få melding slik at det kan 

gjennomføres gransking på stedet, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 
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3.4 Miljøkrav 

Ved utforming av bygninger og anlegg innenfor de enkelte felt skal det legges vekt på å finne 

løsninger preget av miljø- og ressurstenking. Følgende momenter anses i den sammenheng 

som vesentlige:  

1. Bebyggelsen skal planlegges og prosjekteres med sikte på å minimere energibruken 

i hele levetida for bygningene. 

2. Teknisk infrastruktur i grunnen tilstrebes lagt i fellesgrøfter. 

3. Det skal benyttes miljøvennlige og lavemitterende materialer med lang levetid og 

materialer som muliggjør god materialutnyttelse. 

4. Mengden av avfall i byggeprosessen skal minimeres, og det skal legges til rette for 

kildesortering i driftsfasen. 

 

3.5 Støy 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal 

legges til grunn for hele planområdet. Støygrenser i tabell 2 og 3 skal ikke overskrides 

innenfor planområdet. 

 

3.6 Universell utforming 

Ved planleggingen av området skal prinsippene for universell utforming legges til grunn. 

Kravet om universell utforming gjelder alle uteområder, fellesområder og atkomster til 

allmenne innganger, og det skal også tilstrebes å oppnå universell utforming av innganger til 

boliger. 

 

3.7 Tiltak i sjø 
Med unntak for felt S 13, gir planen ingen adgang til tiltak i sjø utover nødvendig 

fundamentering av bygninger og kaier. Før slike tiltak kan godkjennes igangsatt, skal det 

vurderes om det bør foretas befaring og eventuelle arkeologiske undersøkelser. Myndigheten 

til å foreta denne vurderingen ligger i henhold til forskrift etter kulturminneloven hos 

gjeldende landsdelsmuseum.  

 

 

§ 4  Byggeområder 

 
4.1 Generelt 

All bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensene. Kommunen kan godkjenne at bygning 

plasseres nærmere nabogrense enn fire meter når vilkårene i plan- og bygningslovens § 70.2 

og .3 er oppfylt.  

 

Terrenginngrep i forbindelse med anleggsarbeid skal utføres mest mulig varsomt og med 

omtanke for terrenget. Markflater som er blitt skadet under byggearbeidene, skal så langt det 

er mulig repareres og tilsås med stedegen vegetasjon. 

 

Gesims- og mønehøyder skal regnes fra gjennomsnittlig terreng. For bygninger som helt eller 

delvis er bygd på brygger/kaier, skal gjennomsnittlig ferdig planert terreng settes lik overkant 

dekke på brygge/kai. 

 

Alle nye bygninger innenfor planområdet skal plasseres med nederste isolerte bygningsdel 

minimum to meter over normalnull, tilsvarende cote + 2,0. 

 

4.2 Felt B1 – B5, frittliggende småhusbebyggelse 

Det tillates oppført eneboliger og tomannsboliger med gesimshøyde inntil 6,5 meter over 

gjennomsnittlig ferdig planert terreng, og med et bebygd areal (BYA) på inntil 20 %, og 

maksimalt 180 m
2
. Minste areal for boligtomt skal være 600 kvm. 
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Til hver boenhet skal det være to biloppstillingsplasser. Eventuell hybelleilighet skal ha én 

biloppstillingsplass. Parkeringsplasser på terreng skal regnes med i BYA med 15 m
2  

pr plass. 

 

Alle nye boliger skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg. 

 

4.3 Felt A1-A10, annet byggeområde 

Feltene er regulert til annet byggeområde med følgende formål: herberge, bevertning, kultur, 

fiskerivirksomhet, og andre virksomheter som er en naturlig del av ovennevnte formål, som 

undervisning og forskning.  

På felt A4, A5, A7 og A8 kan det i tillegg tillates etablert enkeltvise forretninger.  

På felt A1 og A7 kan det også tillates småindustri som ikke ved lukt, støy eller støv virker 

sjenerende for omgivelsene. 

 

4.3.1 fellesbestemmelser 

Det kan reises nye bygninger innenfor de områder som er definert av byggegrensene på 

plankartet. Med de begrensinger som følger av plan- og bygningsloven og tilhørende 

forskrifter, kan bygninger oppføres med en minste avstand til nabobygning på én meter på den 

ene siden og tre meter på den andre siden. 

 

Nye bygninger skal oppføres som enkeltstående, regelmessige bygningsvolumer, og det er 

ikke tillatt med mellombygg, skuter, takoverbygg eller andre konstruksjoner som på noen 

måte stenger den frie sikten mellom bygningene. Det skal tilstrebes variasjon i bebyggelsen, 

og det er ikke tillatt å oppføre to identiske bygninger ved siden av hverandre.  

 

Bygninger som plasseres i sjøkanten skal fortrinnsvis ha mønet på tvers av strandlinjen. 

Samlet vindusareal i langvegg som vender ut mot sjøen kan ikke overstige 7 % av veggens 

samlete areal. Det kan bygges kaier innenfor de avsatte byggegrensene, men ikke på mer enn 

to sider av den enkelte bygning. Kaiene kan maksimalt ha en bredde på tre meter regnet fra 

påstående bygnings veggliv. Høyden på nye kaier kan ikke avvike mer enn 20 cm fra høyden 

på tilstøtende kaier. Eventuelle rekkverk skal plasseres og formes slik at de ikke virker 

dominerende eller begrenser oppfattelsen av bygningenes volum. For utformingen av det 

enkelte hus og grupper av hus gjelder de føringer som er gitt i byggeskikkveilederen for 

planområdet. 

 

Det kan ikke gjøres andre inngrep i terrenget eller i sjøen enn de som er nødvendige for å 

fundamentere bygningene. Alle bygninger og anlegg som bygges i sjøsonen skal ha 

punktfundamenter.  

 

Eventuelle terrasser på terreng kan ikke overstige 20 % av bygningens grunnflate, og kan ikke 

være større enn 15 m2. Det er ikke tillatt å sette opp gjerder eller andre former for stengsler. 

Flaggstenger eller frittstående portaler tillates ikke. Framføring av elektrisitet, telefon, kabel-

tv, bredbånd mm skal skje med jordkabel.  

 

Kommunen kan unnta fra plikten til å knytte bygninger til offentlig vann- og avløpsanlegg 

dersom det kan dokumenteres annen tilfredsstillende metode for håndtering og rensing av 

avløp. Der det ikke er mulig å etablere fellesløsninger for infiltrasjon, skal gråvann filtreres i 

grunnen eller i oppbygde rensegrøfter, eller renses på annen måte som er godkjent av 

kommunen. Det kan godkjennes toalett av typen biologisk-/komposteringstoalett eller 

elektrisk forbrenningstoalett. I områder med vanskelige avløps- og renseforhold, skal type 

toalett godkjennes av kommunen i forbindelse med søknad om rammetillatelse 

 

Ved søknad om rammetillatelse skal det sammen med øvrige dokumenter og tegninger leveres 

fasade eller fotomontasje som viser tiltaket i sammenheng med øvrig bebyggelse, sett både fra 

sjø- og landsiden. Dokumentasjonen skal vise tiltakets volum, dimensjonering og farge, og 
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angi plassering av og størrelse på eventuelle terrasser, plattinger o.l. Det skal leveres snitt som 

viser tiltakets plassering i terrenget og forholdet til vannlinjen.  

 

Ved søknad om rammetillatelse for tre eller flere bygninger, skal det leveres en 

illustrasjonsplan som viser bygningenes innbyrdes plassering, og deres plassering i forhold til 

omgivelsene. 

 

4.3.3 bebyggelsens høyde og størrelse 

På felt A1 tillates Det tillates oppført bygninger med et bebygd areal på inntil 120 m2 med en 

gesimshøyde på inntil 6 meter. 

På felt A4 og A5 tillates oppført nye bygninger med et bebygd areal på inntil 75 m2 og 

gesimshøyde inntil 5 meter. 

På felt A2, A3, A6, A7, A8, A9 og A10 tillates oppført nye bygninger med et bebygd areal på 

inntil 55 m2 og gesimshøyde inntil 4,5 meter.  

 

4.3.4 parkering 

På felt A1 skal det være én biloppstillingsplass for hver boenhet. 

På felt A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9 og A10 tillates ikke opparbeidet permanente 

parkeringsplasser.  

 

4.4 Felt A11–A21, annet byggeområde  

Reguleringen gjelder bevaringsverdige bygninger innenfor friluftsområdene S5 og S7 som er 

merket med tykk strek på plankartet.  

 

A11–A16 er regulert til annet byggeområde med følgende formål: herberge, bevertning, 

kultur, fiskerivirksomhet, og andre virksomheter som er en naturlig del av ovennevnte formål.  

A17-A20 er regulert til annet følgende byggeområde ned følgende formål: bolig, fritidsbolig, 

herberge. 

A21 er regulert til annet byggeområde med følgende formål: herberge, bevertning og kultur. 

 

For terrenget umiddelbart inntil bygningskroppene gjelder bestemmelsene om friluftsområder, 

§ 9.1. 

 

4.5 Felt K1, kombinert formål, bolig/fritidsbebyggelse 

På feltet tillates oppført frittliggende eneboliger og fritidsboliger med gesimshøyde inntil 5,5 

meter og mønehøyde inntil 8 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng, og et bebygd 

areal (BYA) på inntil 20 % av netto tomt, og maksimalt 120 m
2
. Bygninger med saltak skal ha 

takvinkel på minimum 27 grader.  

 

Til hver boenhet skal det være to biloppstillingsplasser. Eventuell hybelleilighet skal ha én 

biloppstillingsplass. Parkeringsplasser på terreng skal regnes med i BYA med 15 m
2  

pr plass. 

 

Før det kan gis delingstillatelse eller rammetillatelse for tiltak, skal det utarbeides 

tomtedelingsplan for hele feltet. Planen skal vise alle interne veger og avkjøringer. Avkjøring 

fra fylkesvegen skal godkjennes av Statens Vegvesen. Det tillates ikke tomter mindre enn 600 

kvm. 

 

Bygningene skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg. 

 

4.6 Felt K2, kombinert formål, offentlig/allmennyttig 

Feltet er regulert som byggeområde for et Verdensarvsenter på Nes. I tilknytning til sentret, 

tillates det etablert virksomheter som er nødvendig for eller som er en naturlig del av driften 

av sentret, som forretning, bevertning, overnatting og kontorer, i tillegg til boliger for forskere, 

studenter og andre besøkende i sentret. 
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Før det kan gis rammetillatelse for tiltak, skal det utarbeides en detaljreguleringsplan med 

bestemmelser. Endelig fastsetting av tillatt bruksareal, T-BRA, skal foretas i 

bebyggelsesplanen.  

 

Den gamle landhandlerbygningen er regulert til bevaring. Ved reparasjon og istandsetting skal 

så lite som mulig av opprinnelige eller eldre bygningselementer og materialer skiftes ut. 

Restaurering og/eller tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere tilstand kan tillates der hvor 

dette ivaretar kulturminneverdiene bedre enn ved bevaring av det eksisterende. Dersom det 

faste utvalget for plansaker/teknisk forvaltning er i tvil om et omsøkt tiltak er i strid med 

bevaringsinteressene, skal planene for tiltaket forelegges den regionale vernemyndigheten før 

utvalget behandler søknaden om rammetillatelse. 

 

Ved totalskade etter brann eller tilsvarende, kan det settes opp et  nybygg med samme ytre 

mål, herunder også høyde og takvinkel, som den skadete bygningen.  

 

Det kan ikke etableres parkeringsplasser på feltet.  

 

Bygningene skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg. 

 

 

§ 5 Landbruksområder 

5.1 Felt L1 og L2 
Det er ikke tillatt å oppføre bygninger innenfor feltene. 

 

 

§ 6  Offentlige trafikkområder 
6.1 T1, T2, T3, T11 og T12, kjøreveger  

Vegbredden på T3 til felt A10 er regulert til 7 meter. Vegbanen kan ikke opparbeides bredere 

enn 4 meter, og det skal utvises varsomhet under anleggsarbeidene slik at skadene på 

sideterrenget blir minst mulige.  

T11 er regulert med bredde 5 meter.  

T3 og T11 skal ha enkel standard og tillates ikke asfaltert. 

T12 skal gi atkomst til parkeringsplass T6 og er regulert med bredde 6 meter. 

 

6.2 T4 og T5, gangveger  

T4 er gangveg fra enden av T3, til felt K2, og det er tillatt med nødvendig nyttetrafikk til K2.  

På T5 er det tillatt med kjøring til eiendommene på felt A5, A6 og K1.  

Gangvegene skal ha enkel standard og tillates ikke asfaltert. 

  

6.3 T6 og T7, parkeringsplasser  

Minimum 5 % av biloppstillingsplassene skal tilrettelegges for funksjonshemmete. 

 

T6 skal ha atkomst fra kjøreveg T12.  

 

Atkomst til T7 skjer via kjøreveg T3 og fra fylkesveg 89. Atkomsten fra fylkesvegen skal 

godkjennes av Statens Vegvesen. For det aktuelle punktet på strekningen av fylkesvegen er 

siktkravene 4 x 45 meter, og primærvegens kjørebane skal være synlig i hele sikttrekanten, 

sett fra avkjørslen. 

 

6.4 Felt T8, Torg, annet fotgjengerareal 

Det er tillatt å oppføre mindre bygninger/paviljonger med en samlet BYA på inntil 20 m2 som 

fremmer allmennhetens bruk av området som offentlig rom. Eventuelle bygninger, som for 

eksempel offentlig toalett, skal ha universell utforming. 
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6.5 Felt T9, offentlig kai  

Det regulerte området skal sikre offentligheten adgang til anløpskai for hurtigbåt. 

 
6.6 Felt T10, trafikkområde i sjø 

Det er ikke tillatt med tiltak eller permanente konstruksjoner som på noen måte hindrer den 

frie ferdselen innenfor området. I forbindelse med spesielle arrangementer, kan det faste 

utvalget for plansaker gi tillatelse til oppføring av midlertidige anlegg og konstruksjoner som 

ikke hindrer den nødvendige havnetrafikken.  

 

6.7 Felt T13, småbåtanlegg 

Reguleringen gjelder landdelen av båtopptrekket, felt S13. Det er ikke tillatt med 

andre tiltak eller permanente konstruksjoner enn de som er nødvendige for driften av 

båtopptrekket.  

 

 

§ 7  Friområder 
7.1 Felt F1 – F2 

Områdene skal benyttes til rekreasjon og lek. Det faste utvalg for plansaker kan godkjenne at 

det på felt F1 oppføres mindre konstruksjoner som ikke er til hinder for, men fremmer 

allmennhetens bruk av friområdet. Ved eventuell søknad om tiltak skal det utarbeides 

illustrasjonsplan som viser sammenhengen mellom F1 og K2. 

 

 

§ 8  Fareområder 
 Reguleringen til fareområde gjelder høyspentanlegg og angir byggeforbudssone på 8 meter til 

hver side for senterlinje ledningstrasé. Det er tillatt å anlegge kjøreveger og parkeringsplasser i 

fareområdet dersom kravene om minimumshøyde fra terreng til ledninger er oppfylt. 

 

 

§ 9  Spesialområder 
9.1 Felt S1 – S11, friluftsområde på land  

Det er ikke tillatt å anlegge nye veger, føre opp bygninger, eller iverksette andre tiltak 

innenfor friluftsområdene. Allerede eksisterende veger og stier kan benyttes, men de kan ikke 

utbedres. Kommunen kan ved vedtekt begrense ferdsel eller annen virksomhet som forstyrrer 

fuglelivet. 

 

Eksisterende bygninger som ikke er regulert til bevaring kan bare nyttes på samme måte som i 

dag, og det er ikke tillatt å bygge om uthus, garasjer o.l. til beboelsesrom.  

 

Friluftsområdene kan nyttes til beiting og slått. På felt S6 kan det settes opp permanent 

beitegjerde. I de øvrige feltene er det tillatt å sette opp midlertidige gjerder under 

beitesesongen. Likeledes kan det utføres hogst dersom det foreligger en plan for skjøtsel og 

hogst som er godkjent av kommunen.  

 

9.2 Felt S12, friluftsområde i sjø 

Det er ikke tillatt med bygge- eller anleggstiltak eller andre inngrep innenfor området. 

 

9.3 Spesialområde bevaring 
Reguleringen til bevaring gjelder avmerkete enkeltbygninger på felt A8, A10, hele felt A2, 

A6, A11 - A21, og deler av felt A3 - A5, og A7 - A10. 
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Riving av eksisterende bygninger og/eller anlegg kan bare tillates der det kan dokumenteres 

fravær av verneverdier eller dårlig teknisk tilstand. Forhåndsuttalelse må innhentes hos 

regional vernemyndighet.  

 

Ved reparasjon og istandsetting av eksisterende bebyggelse skal så mye som mulig av 

opprinnelige eller eldre bygningselementer og materialer bevares. Restaurering og/eller 

tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere tilstand kan tillates der hvor dette ivaretar 

kulturminneverdiene bedre enn ved bevaring av det eksisterende.  

 

Ved totalskade etter brann eller tilsvarende, kan det settes opp nybygg med samme ytre mål, 

herunder også høyde og takvinkel, som den bygningen som er skadet.  

 

Alle søknadspliktige tiltak skal oversendes regional kulturmyndighet for uttalelse før det faste 

utvalget for plansaker/teknisk forvaltning behandler søknaden om rammetillatelse. 

 
Innenfor bevaringsområdene tillates det ikke opparbeidet nye kjøreveger. Leilighetsvis kjøring 

til eiendommene på gangstier og gangveger kan tillates. 

 

9.4 Felt S13, områder for anlegg i vassdrag eller i sjøen 
Reguleringen gjelder offentlig båtopptrekk. Det tillates ikke andre tiltak enn de som er 

nødvendige for å kunne trekke småbåter på land. 

 

 

§ 10 Fellesområder 
10.1 Felt Fe1, lekeplass 

Lekeplassen skal være felles for B1, B2 og B3, og for et eventuelt framtidig nytt boligfelt vest 

for felt B2/B3.  

 

10.2 Felt Fe 2 og Fe 3, felles parkeringsplass 

Fe2 skal være felles for felt S5 og A7.  

Fe3 skal være felles for felt S6 og A10.  

 

10.2 Fe 4, felles avkjørsel  

Fe 4 skal være felles for virksomhetene på felt A9. 

 



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 1815/34/84 – GARDSØYVEIEN 24  
 
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….../……2020 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
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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