
Nedlagt småbruk på Hovøya i Brønnøysund



Potensiale for landlig idyll nært byen



Vestvendt med strandlinje



Adkomst fra turløypa til Klubben



Bygningene er i dårlig forfatning



 
 
 
 

Nøkkelopplysninger Bakken 
 

 
Takst kr 750.000,- 

 
 
 
MATRIKKELNR. Gnr 104 bnr 244 i Brønnøy kommune  

 
EIER Harald Johansen dødsbo 

 
EIENDOMMEN 
 
 
 
 
 
 
Endret fra 1. utgave 

Nedlagt småbruk på Hovøya i Brønnøysund.  
Enestående beliggenhet for denne type eiendom, vestvendt med strandlinje og 
gangavstand til sentrum.  
Eiendommen er underlagt utviklingsrestriksjoner i forhold til sin plassering 
innenfor lufthavnområde.  
Eiendommen er overgrodd og forfalt. 
Tomterealet er på ca 30 dekar og består av forfalt jord og noe småskog.  
Regulert bilvei forbi eiendommen er ikke alternativ som kjørevei til eiendommen. 
Adkomst er i dag fra opparbeidet gangvei til turområdet Klubben.  
Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann med tilførsel fra Laukholmen, antatt 
etablert på 70-tallet. Status på vannledningens tilstand og funksjon er ukjent. Det 
er ikke etablert avløp på eiendommen. 
Bruksnr 18, som fremkommer i digitale kart for eiendommen, omfattes ikke av 
salget. 
 

BYGNINGER Bolighus, fjøs, uthus og naust.  
Bygningene anses i sin helhet som gjenstand for totalrenovering eller riving. 
Bolighuset inneholder på 2 plan: vf, kjøkken, stue, trapperom, bod, loftsgang og 
4 soverom. 
Eiendommen er grovryddet, og overtas slik den er, med gjenværende løsøre, bl.a. 
noen brukbare bygningmaterialer. 
 

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

REGULERING 
 

Landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet, jfr. Områderegulering for 
Brønnøysund lufthavn, ref L4 og kommuneplanens arealdel 2019-2030, jfr. 
bestemmelser i kapittel 5. 
 

KOMMUNALE AVG. kr 5.321,- pr. år for 2021. Fremtidige avgifter må utredes i forhold til 
bruksformål.   
 

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

LIGNINGSVERDI kr 225.000,- som primærbolig for 2020. 
 
 



KJØPERS 
OMKOSTNINGER 

I tillegg til kjøpesummen kommer 2,5 % dokumentavgift pluss tinglysingsgebyr 
skjøte kr 585,-.  Dersom kjøpet lånefinansieres, må det også betales kr 585,- i 
tinglysingsgebyr pr. pantedokument. Ved kjøpesum kr 750.000,-, vil totale 
omkostninger komme på kr 19.920,-. 
 

SELGERS 
OMKOSTNINGER 

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

VISNING Etter avtale 
 

BETINGELSER Potensiale og begrensninger i forhold til planlagt bruksformål for eiendommen 
forutsettes avklart av kjøper før bud forelegges.  
 
Selger forbeholder seg rett til å avvise alle inngitte bud. 
 
Eiendommen er klar for overtakelse etter nærmere avtale. 
 
Eiendommen selges som den er, fra dødsbo. 
Selgers representant har ikke bebodd eiendommen, og har således ikke 
førstehånds kunnskap om tekniske forhold. Interessentene oppfordres til å 
gjennomgå eiendommen med takstrapport og gjeldende reguleringsbestemmelser 
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 
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Hjemmelsopplysninger

Grunndata:

Rettighetshavere til eiendomsrett:

Data uthentet: 01.03.2021 kl. 09:21

Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN

Registerenhet: 1813-104-244-0-0 Oppdatert per: 01/03-2021 09:19

Registrering av grunn1935/900054-1/70

02/11-1935

Denne matrikkelenhet opprettet fra:

Knr:1813 Gnr:104 Bnr:27

Hjemmel til eiendomsrett1979/846-1/70

15/03-1979

Vederlag: NOK 0

Omsetningstype: Uoppgitt

Johansen Harald

Født: 04/02-1942

Gjelder denne registerenheten med flere



Bakken 
8904 BRØNNØYSUND
Gnr. 104   Bnr. 244   
Brønnøy kommune

Benevnelse BRA
111-Enebolig 98 m²
Uthus 10 m²
Fjøs 51 m²
Fullstendig arealoversikt inne i rapporten

Tomteareal 30 127 m²

Markedsverdi

Kr. 750 000
 

 
Verditakst - fast eiendom

 

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

Oppdragsnr./Ref.nr.
Befaringsdato
Rapportdato

Rapportansvarlig

557088
10.03.2021
13.09.2021

Goheim Takst og Byggconsult AS
Takstingeniør: Gøran Heimen
Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND
Tlf.: 90612231
E-post: goheim@online.no



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:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

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://samtykke.vendu.no/557088

Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.
Adresse Bakken Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Bolignr.

104 244    Postnr./sted 8904 BRØNNØYSUND

Område/bydel Hovøya

Kommune Brønnøy

Rekvirent Advokat Tore Walle-Jensen

Hjemmelshaver(e) Dødsboet etter Harald Johansen

Befaringsdato 10.03.2021

Tilstede/opplysninger
gitt av

Kun undertegende

Premisser - generelle opplysninger
Utvendig befaring av boligen samt befaring av uthus, fjøs og naust foretatt 10/3. Innvendig befaring av boligen utført
12/3.
Verditakst utført som en visuell besiktigelse. Avdekker ikke eventuelle skjulte feil eller mangler. Utvendig kontroll foretatt
fra bakkenivå. Tomt og tak var snødekt ved befaring. Det er ikke foretatt fysiske inngrep i konstruksjonene. Tekniske
anlegg, installasjoner og bygningsdeler som drenering, vindtetting, taktekking osv. er ikke funksjonstestet. Befaringen er
utført med de begrensninger som følger av at boligen var møblert, mye løsøre i bolig og eiendommens andre bygninger.
Det er ikke flyttet på møbler eller gjenstander.
Opplysninger vedrørende forsikring, formuesverdier og avgifter fås ved henvendelse til oppdragsgiver. Tidsangivelser
vedrørende bygningen med tilhørende anlegg, er basert på opplysninger fra meglerpakke og observasjoner ved befaring.
Med referanse til byggets alder, presiseres det at det vil finnes forhold som ikke tilfredsstiller dagens forskriftskrav.
 
Det er ikke kontrollert om det er utført arbeid i strid med plan og bygningslovgivningen. Det er ikke tatt hensyn til
eventuelle reguleringer, tiltak eller byggeplaner på naboeiendommer. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er fremlagt
eller innhentet dokumenter fra offentlige arkiver annet enn opplyst i dokumentkontroll. 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.
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Sammendrag
Sentrumsnær men landlig beliggende eiendom. 
Spesiell eiendom på Hovøya ca. 3 km fra sentrum. Eiendommen ligger i et område med restriksjoner fra flyplassen,
reguleringsplan og arealdelplan.
Slike eiendommer kan ha et variert potensiale over tid.
Kjøpere bør avklare eiendommens potensial og begrensninger for fremtidig utvikling.
Det anbefales avholdt en forhåndskonferanse med kommunen da eiendommens potensial og begrensinger avhenger av
kjøpers planer og kommunens vurderinger av dette.  
I matrikkelrapport fra kommunen er eiendommen etablert i 1935.
Det foreligger byggemelding om nybygg, våningshus fra 1947 og melding om tiltak-oppføring av tilbygg til bolig fra 2005.
Kun tilbygg i nord er oppført.
Det antas at uthus og fjøs er fra 30-tallet og naust fra 50-tallet.
Eiendommen er ikke bebodd pr. i dag.
Boligen er utvendig påbegynt renovert, antatt tidlig på 2000-tallet. Omfattende gjenstående arbeid.
Boligen er ikke beboelig pr. i dag. Observert boremel ved vinduer, det finnes treskadegjørere som borebiller i treverk.
Smådyr som mus har adkomst fra gavlvegg i sør.
Eiendommens bygningsmasse fremstår samlet vurdert som renoveringsobjekter.
Det er ikke åpnet/revet for kontroll av lukkede flater og gulv, vegger og tak.
Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.
Med referanse til bygningsmassens alder, presiseres det at det vil finnes forhold som ikke tilfredsstiller dagens
forskriftskrav.
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 betydelige kostnader.
Det henvises for øvrig til rapportens kommentarer.

Områdebeskrivelse - beliggenhet - miljø
Eiendommen ligger sør-sørvest for flyplassen. Stor tomt med strandlinje mot vest, ca. 265 meter strandlinje mot
Hauøyvalen i vest. Det er ca. 1,3 km til nærmeste dagligvarehandel og ca. 3 km til sentrum.
Støy fra flyplass i område. Solrikt området. Direkte adkomst til rekreasjonsområder som turterreng og sjø.
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Reguleringsmessige forhold
Fra meglerpakken:
Gnr 104, Bnr 244. Boligeiendommen.
Navn reguleringsplan. Områderegulering for Brønnøysund lufthavn (2011001)
Formål. Landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet, (L4)
Vedtaksdato. 28.10.2014
Kommuneplan. Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Brønnøy (2013003)
Formål. Se bestemmelser i kapittel 5 i KPA
Periode 2019-2030
Eiendommen er regulert til landbruksformål
Eiendommen ligger innenfor andre sikringssoner og støysone Gul sone iht. T-1442
Strandlinje er regulert til frilufsformål.
For eiendommens potensial og begrensinger vises det til Brønnøy kommune for videre avklaring.
 
Gnr 104, Bnr 18 Røyskjæran
Ligger under Kommuneplan
Navn: Kommuneplanes arealdel 2019-2030 for brønnøy
PlanID:  2013003
Status:  Endelig vedtatt arealplan
Dato for ikrafttredelse:  24.06.2020
Formål: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens
ressursgrunnlag.
Bestemmelseshjemmel: fysisk utforming av anlegg.
For eiendommens potensial og begrensinger vises det til Brønnøy kommune for videre avklaring.

Eiendommens tomt
Tomteareal 30 126,8 m2 Type tomt Eiet  

Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.)

Eiendommen består av forfalt tun, utmark, myr og skog.  Det er en jordkjeller på eiendommen, taket har falt ned i
kjelleren.
Endel skrot og løsøre på eiendommen, ukjent omfang og ikke kjent om det er miljøfarlige objekter. 
Private stikkledninger i grunn fra under bygningsmassen og frem til kommunalt nett, vannledning, hvor i grunnen disse
ligger og tilstand på nedgravde bunnledninger er ikke funksjonstestet eller kontrollert.
Ikke undersøkt om det finnes andre private eller kommunale vann og avløpsledninger, nedgravde strømkabler og
fiberkabler på eiendommen. 
Eiendommen har kommunalt vann pr. i dag, opplyst i meglerpakke. Kvalitet og tilstand på vannforsyninger er ikke kjent.
Det vises til kommunen for avklaring på hvor denne er tilkoblet kommunal hovedvannledning da kommune ikke har noe
ansvar for vannledninger utenfor påkobling til hovedvannledningen.
Eiendommen har ikke avløpsanlegg, ikke opplyst om det foreligger pålegg for etablering av dette.
Fra meglerpakke: «NB! Har ingen opplysninger om avløpsforholdene på eiendommen.
Dersom avløpet ikke tilfredsstiller dagens rensekrav, kan pålegg om utbedring bli gitt
ved en senere anledning.»
Det antas å medføre betydelige kostander for etablering av avløp, det vises til kommunen for mulige løsninger.
Eiendommen er i meglepakke opplyst tilkoblet offentlig vei. Ved søk hos vegvesenet er det ikke kommunal vei til
eiendommen. Hovøyveien er kommunal frem mot kommunalt teknisk bygg, privat vei videre. Ved befaring var det
ubrøytet tursti forbi eiendommen. Det er ca. 400 meter langs denne stien fra parkering ved kommunalt teknisk bygg til
eiendommen.
I meglerpakken opplyses det at det ikke foreligger pålegg om endring av tilknytningsforhold til eiendommen eller
konkrete utbyggingsplaner som kan utløse pålegg om
tilknytningsforhold til eiendommen.
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Kr.

Eiendommens bygninger
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

111-Enebolig 1947 2005

Uthus 30-tallet

Fjøs 30-tallet 2000-tallet

Naust 50-tallet

Likningsverdi (år) Ikke opplyst eller
undersøkt

 

Kjøpsår 1979

Kjøpesum / kostpris 0

Forsikringsselskap Ikke opplyst eller undersøkt Type forsikring Ikke opplyst eller
undersøkt

Polisenummer

Bygningsmessig beskrivelse
Fundamentering, grunnmur og kjellergulv

Byggegrunn bestående av stedlige masser. Plass-støpte ringmurer, sparesteinsmur under boligen, sprekker i mur.
Liten del av ringmur i leca for tilbygget, ikke pusset, ikke adkomst til hulrom her. Luke i mur til krypkjeller under boligen,
inspisert fra luke, ikke adkomst til østre del av krypkjeller. Dårlig luftet krypkjeller. Synlig skade i gulvet mot sør. Det er
gravd ut noen masser utenfor mur i sør, noe utglidning av masser under ringmur for boligen, ringmur for tildligere bygg
og plass-støpt trapp. Ikke etablert drenering rundt mur.  
Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader

Bjelkelag av tre over krypkjeller. Synlig skade i gulvet mot sør. Vegger av tre, stående plank for hovedbygget, bindingsverk
for tilbygget.
Gavl i sør har etablerte omfattende skader, det kommer vann inn gjennom vegg, åpning i vegg og knust vindu.
Langveggene har stående kledning av tre, antatt fra tidlig 2000-tallet, slitt overflate og overflatebehandling.
Gavlvegg i nord, mye slitt overflate og manglende overflatebehandlig.
Ikke adkomst for kontroll inne i gulv, vegger og tak, omfanget av og kvaliteten på renovering på 2000-tallet er ikke kjent.
Hovedinngangsdør skjermet under tak, ca. 2,5 m2.
Det står et trestillasje mot vest, ikke siktet, faller delvis ned grunnet elde og råte. 
Dører og vinduer

Skiftet vinduer i boligen tidlig på 2000-tallet, trevinduer med tolags glass.
Vinduer fra ca. 2005 i tilbygget. Ikke innvendig utforing eller belistning.  
Gamle vinduer i sør, koblede og enkle glass, i sør, skader, råte og knust glass.
Inngangsdør med profilet lakkert overflate og tolags glass, dør antatt fra 2000-tallet.
Innvendige dører av tre fra byggeår. 
Takkonstruksjon med yttertak

Saltak med østvendt takopplett, plassbygget konstruksjon. Taket er tekket med Decra, mulig fra 2000-tallet. Mose og alger
på synlige deler av tekkingen.
Taktro av tre synlig fra loft, ikke kontrollert mellom taktekke og undertaket.
Montert vannbordbeslag. Plast i takrenner, ikke etablert nedløpsrør.
Tilbygget i nord er et valmet tak tekket med Decra. Plast i takrenner, ikke etablert nedløp. Ikke adkomt til kaldt loft. 
Kasser av tre, variert opprinnelse. Vindskier av tre, slitt og manglende overflatebehandling, stedvis råte i endeved.
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Piper, ildsteder og oppvarming

Pipe fra byggeår, mulig plass-støpt pipe. Feieluke ikke observert ved befaring, mye løsøre.  
Pipen er tilkoblet en vedovn på kjøkken og en på loftet.
Det er montert pipebeslag og takstige.
Pipe og ildsted er ikke funksjonstestet ved befaring.  
Pipe og ildsteder må kontrolleres for bruk. For ytterligere kontroll og kommentar av pipe, ildsted og takstige, kontakt ditt
stedlige brann og feietilsyn.
 
Oppvarming ved elektrisitet, løs varmekilde.  
Bad og vaskerom

Ikke etablert våtrom eller toalettrom i boligen. 
Kjøkken

Kjøkken med belegg på gulvet. Utslagsvask på vegg. Ikke ventilator over komfyrplass.
Innvendige overflater

Innvendige overflater er gjenstand for fornying ved jevne intervaller.
Innvendige overflater av varierende kvalitet og opprinnelse. Alle innvendige overflater er gjenstand for totalrenovering.
Elektrisk anlegg

Ingen dokumentasjon vedrørende EL- anlegget er fremlagt eller kontrollert.
EL-installasjonen og elektriske komponenter/montert utstyr, er ikke funksjonstestet.
Luftspenn inn til boligen, ukjent kvalitet på stolper og linje. 
Sikringsskapet i boligen plassert i 1.et på trapperom, nyere skap med innhold.
Undertegnede har ikke spesiell elektrokompetanse. Ønskes det en kontroll og kommentar av anlegget, anbefales det
kontaktet 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.
VVS-installasjoner

Ingen dokumentasjon vedrørende VVS-installasjoner er fremlagt eller kontrollert.
Rør-installasjonen og komponenter/montert utstyr, er ikke funksjonstestet.
Vann og avløpsledninger i grunn er ikke kontrollert.
Vanninntak i boligen på kjøkkenet, montert utslagsvask med avløp.
Kvalitet, tilstand og frostsikring av vannrør er ukjent.
Kvalitet, tilstand og hvor avløpet fra utslagsvask går er ukjent.
Undertegnede har ikke spesiell kompetanse på vann og avløpsanlegg. Det anbefales en 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

 
 
Gjenstående arbeider, hovedbygg

Boligen ble påbegynt renovert antatt tidlig på 2000-tallet, tilbygget i nord rundt 2005.
Omfattende gjenstående arbeider rundt om på bygget som blandt annet sørveggen, overflatebehandling, taknedløp,
innredning av tilbygg i nord, foringer og lister på vinduer og vegger og himlinger på flere loftsrom med videre.
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Generelt om andre bygg

Uthus opprinnelig antatt fra 30-tallet. Oppført på stedlige masser. Tregulv. Vegger med stående kledning. Saltak med
bølgeblikk. Mye løsøre i uthuset ved befaring.
Uthuset har godt etablerte skader og fremstår som et totalrenoveringsobjekt.
  
Fjøs opprinnelig antatt fra 30-tallet.  Oppført på stedlige masser. Fundamentert på støpte fundamenter og stein. Tregulv.
Vegger av tømmer og bindingsverk. Utvendig kledd med sående kledning. Saltak med bølgeeternit og bølgeblikk, hull i
taket. Mye løsøre i fjøs ved befaring.
Fjøsen har godt etablerte skader og fremstår som et totalrenoveringsobjekt.
Fjøsen er tilbygget en bod mot nord, antatt rundt 2005, ikke byggemeldt.
Tregulv, stående kledning og skråtak tekket med metallplater, ikke tett mellom tak og vegg.
Lav høyde i fjøs, ca. 1,6 til 1,8 meter, arealer etter NS 3940 skal ha fri høyde på 1,9 meter eller mer, ikke trukket her på et
bygg fra 30-tallet. Åpnet til tak i del mot sør. Høyloft på ca. 20 m2, tilleggsarealer.  
 
Naust opprinnelig antatt fra 50-tallet. Oppført på terreng med støpte fundamenter og stein.  
Gulv av tre. Vegger av tre med stående kledning. Saltak tekket med bølgeblikkplater. Plassbygget dobbel dør i sør,
plassbygget enkel dør i nord. Vinduer med enkle glass, en glassrute mangler.
Mye løsøre i naustet ved befaring.
Naustet har stedvis godt etablerte skader og trenger renovering.

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.
"Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig på www.norsktakst.no.

13.09.2021
Goheim�Takst�og�Byggconsult�AS

Gøran�Heimen
Bakken
8904�BRØNNØYSUND
Gnr:�104��Bnr:�244
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111-Enebolig Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Hovedplan 63 55 51 4 Vf, kjøkken, stue, trapperom og et
"soverom"

En bod

 

Lofstplan 47 43 43 0 Loftsgang, tre soverom og
"loftstue" 

Sum 110 98 94 4  

Uthus Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Hovedplan 12 10 0 10 Ett rom

 

Sum 12 10 0 10  

Fjøs Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Hovedplan 55 51 0 51 Gang, dyrerom, bod og høyrom

 

Sum 55 51 0 51  

Naust Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Hovedplan 27 25 0 25 Ett rom

 

Sum 27 25 0 25  

                                               
Sum alle bygninger 204 184 94 90  

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
Kostnader / andel fellesutgifter

Kommunale avgifter og gebyrer utgjør for 2021 totalt kr. 5. 320,- p.r. år inkl. MVA.
I dette inngår avgift for vann, eiendomsskatt og feiing. Beløpet er fordelt på to terminer.
NB! Opplysninger om renovasjon inngår ikke. Dette kan innhentes hos Søndre Helgeland
Miljøverk (SHMIL - http://www.shmil.no/).

13.09.2021
Goheim�Takst�og�Byggconsult�AS

Gøran�Heimen
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Verditakst�-�fast�eiendom
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Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Teknisk verdiberegning
Bygg A: 111-Enebolig Beregnede byggekostnader   2 695 000

 Verdireduksjon 70% - 1 886 500

Beregnede byggekostnader etter fradrag  = 808 500

Bygg B: Uthus Beregnede byggekostnader   85 000

 Verdireduksjon 90% - 76 500

Beregnede byggekostnader etter fradrag  = 8 500

Bygg C: Fjøs Beregnede byggekostnader   588 500

 Verdireduksjon 90% - 529 650

Beregnede byggekostnader etter fradrag  = 58 850

Bygg D: Naust Beregnede byggekostnader   121 500

 Verdireduksjon 70% - 85 050

Beregnede byggekostnader etter fradrag  = 36 450

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag  = 912 300

Tomteverdi inkl. opparbeidelse  + 301 268

Sum beregnet teknisk verdi  = 1 214 000

Markedsanalyse
Eiendommen bør profesjonelt eksponeres for markedet over noe tid.
Eiendommens markedsverdi er skjønnsmessig vurdert grunnet fravær av sammenlignbare salg.  

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. 750 000,-
Sted og dato
Brønnøysund, 13.09.2021

 
 Gøran Heimen

Dokumentkontroll
Fremlagt

Oppdragsgiver har fremlagt meglerpakke fra Brønnøy kommune. 
Vedlagt

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

13.09.2021
Goheim�Takst�og�Byggconsult�AS

Gøran�Heimen
Bakken
8904�BRØNNØYSUND
Gnr:�104��Bnr:�244

Verditakst�-�fast�eiendom
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Områderegulering for Brønnøysund lufthavn med omland.                            
Planbestemmelser.  
 

 
Kommunens arkivsaksnummer: 2010/2868 
Planforslag er datert: 27.11.2013 
Nasjonal planident: 18132011001 
Dato for siste revisjon av plankartet: 06.10.2014. 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.10.2014 
Vedtaksdato: 28.10.2014 
 
 
1. AVGRENSNING  
 

I medhold av Plan- og bygningsloven (pbl) § 12-2 gjelder disse 
reguleringsbestemmelsene innenfor reguleringsgrensen på plankartet datert 
27.11.2013. 

 
 
2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 

Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er å legge til rette 
for videre utvikling av Brønnøysund lufthavn. 

 
 

3. GENERELT 
 
3.1. Reguleringsformål 

Planen er delt inn i områder etter Plan- og bygningsloven § 12-5 med følgende formål: 
 

 Bebyggelse og anlegg, jf. pbl § 12-5 nr. 1 
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl § 12-5 nr. 2 
 Grønnstruktur, jf. pbl § 12-5 nr. 3 
 Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift, jf. pbl §12-5 nr. 5 
 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, jf. pbl §12-5 nr. 6 
 Sikringssoner, jf. pbl § 12-6 
 Faresoner, jf. pbl § 12-6 
 Soner med angitte særlige hensyn, jf. pbl § 12-6 

 
 

4. FELLES BESTEMMELSER 
 

4.1. Søknad om tillatelse etter pbl §§ 20-1 og 20-2 
Alle søknader om byggetillatelse som kan ha betydning for flyplassdrift/navigasjonsanlegg 
skal forelegges Avinor.  

 
Ved søknad om tillatelse for bygningsmessige tiltak skal følgende avklares: 
- støyavskjerming iht teknisk forskrift 
- utendørs belysning 
- utomhusplan som viser; eventuell fylling/skjæring, forstøtningsmurer, trapper, gjerder, 

terrengbehandling, vegetasjon m.v. 



2 
 

 
4.2. Rekkefølge 
 

Ved evt. utbyggingstiltak innenfor planområdet som vil endre eller berøre eksisterende veg- 
eller stisystemer, skal alternative ferdselsveger etableres i samsvar med de løsninger som 
følger av reguleringsplan slik at forbindelser mellom områder ivaretas som tidligere. Slike 
alternative løsninger skal være på plass før brukstillatelse eller ferdigattest for aktuelle 
utbyggingstiltak utstedes. 
 
Fortau o_ FT1-o_FT3 skal være opparbeidet før brukstillatelse for tiltak i området 
kombinert bebyggelse og anlegg o_KBA og lufthavnområdene o_SLH5 og o_SLH6, 
tillates.  

 
4.3. Terrengbehandling 

Alle terrenginngrep (utenfor bygge- og anleggsområdene) skal utføres mest mulig 
skånsomt, eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Eventuelle skader skal 
så langt råd settes i stand med tilsvarende terreng (vegkant, grunnmur, vegskjæringer, 
fyllinger og støttemur), tilbakefylles og revegeteres med stedegent plantemateriale. 
Tilplanting skal tilpasses den opprinnelige vegetasjonen i området. 

 
4.4. Bebyggelsen 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor viste byggelinjer. Utforming av bebyggelsen skal sikre 
en god struktur, funksjon og arkitektonisk helhetsvirkning i forhold til seg selv og 
omgivelsene. Moderne formuttrykk skal vektlegges i utforming av bygningsmiljøet.  
Fasadeuttrykk og materialbruk skal sikres en god estetisk og diskré utforming (detaljering 
av fasade/vindu og fargebruk).  Ubebygde områder skal gis en god estetisk utforming og 
opparbeidelse. 

 
 

5. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 

5.1. Boligbebyggelse – B 
På felt B kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse. Grad av utnytting i %-BYA= 30 
%. For boligbygg tillates mønehøyde inntil 6 m, og gesimshøyde inntil 4 m, målt fra 
gjennomsnittlig planert terrengnivå. Garasje kan oppføres med maks. 50 m², mønehøyde 
tillates inntil 4 m og gesimshøyde inntil 2,7 m, målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå.  
Mur, gjerde eller hekk må ikke plasseres nærmere enn 2 m fra regulert kjøreveg. 
Situasjonsplan i 1: 500 skal, foruten å vise alle bygninger, også vise hvordan den ubebygde 
delen av tomta skal opparbeides, med eventuelle forstøtningsmurer, gjerder, adkomst til 
offentlig veg, areal til parkering samt terrengbehandling med høydeangivelse.  

 
5.2. Lager – AL 

Felt AL1 kan benyttes til lager og omlastingssted for knuste stein- og grusmasser, og kun 
det. Området skal gjerdes inn, og opparbeides og drives slik at det ikke fremstår 
skjemmende eller medfører ulempe for omgivelsene. Det tillates ikke oppført bygninger. 
Dersom bruken av området til lager for masser opphører, skal området istandsettes og 
tilbakeføres til landbruksformål. 
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5.3. Øvrige kommunaltekniske anlegg – o_AØK. 
Område o_AØK1a og o_AØK1b skal benyttes til kommunalt driftsbygg for tekniske 
tjenester. 
Grad av utnyttelse skal være maks %-BYA = 50 %. Møne- eller gesimshøyde skal ikke 
overstige 10 m. 
 
Område merket o_AØK2 skal brukes til slamlagune og komposteringsflate. Det tillates ikke 
oppført bygninger. 
 

Område o_AØK3 kan benyttes til øvingsfelt for brann-, havari- og sikkerhetsopplæring 
med tilhørende bebyggelse og anlegg. Området skal inngjerdes, evt. med tett gjerde. 
Område o-AØK4 kan brukes til parkering for øvingsfeltet. 
Områdene skal opparbeides og drives slik at det ikke fremstår skjemmende eller medfører 
ulempe for omgivelsene. Ved opparbeidelse og drift av området skal det i størst mulig grad 
tas hensyn til vegetasjon og landskap, spesielt i strandsonen. 
Før etableringen av o_AKØ3-4 kan tillates skal det utarbeides en disposisjonsplan med 
beskrivelse som viser at forannevnte bestemmelse er ivaretatt, samt foreligge evt. 
utslippstillatelse i h.h.t. forurensingslovgivningen.  

 
BEBYGGELSE OG ANLEGG – KOMBINERTE FORMÅL 
 
5.4. Kombinert bebyggelse og anlegg – o_KBA 

På felt o_KBA kan det etableres næringstilknyttet lufthavnvirksomhet, herunder brann- og 
redningstjeneste. 
Utnyttelsen skal være maks %-BYA=50 %. Møne- eller gesimshøyde skal ikke overstige 10 m.  

 
5.5. Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål – 

o_ABAK 
Felt o_ABAK1 - o_ABAK3 skal benyttes til spredeareal for ferdig kompostert silgods. Det 
tillates ikke oppført bygninger. Områdene skal inngjerdes. 

 
 

6. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
6.1. Kjøreveg o_KV, f_KV og KV 

Veger skal opparbeides som vist på plankartet. Nødvendige skjæringer og fyllinger skal 
tilpasses eksisterende tilgrensende terreng og landskap, og gis en visuelt god utforming. 
 
Kjøreveg o_KV01 er regulert som offentlig fylkesveg og er hovedadkomst til lufthavnen 
(fv 54). 
Kjøreveg o_KV02, o_KV03, o_KV04, o_KV10 og o_KV13 er regulert som offentlig 
kommunal veg. 
Kjøreveg f_KV05, f_KV07, f_KV08 og f_KV14 er regulert til felles driftsveg for 
kommunale eiendommer og anlegg samt landbrukseiendom gnr 104, bnr 34, 1044 og 1045. 
 
Kjøreveg f_KV06, KV11 og KV12 skal brukes som utrykningsveg for lufthavnen. 
Kjøreveg KV11 og KV12 er regulert som privat veg for Avinor. 
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Kjøreveg f_KV07 skal anlegges med bru over VAFO5-VAFO6 for å sikre 
vanngjennomstrømning. I området skal inn-/utløpet sikres fri passasje. Det er ikke tiltatt å 
gjøre inngrep i sjøbunnen som påvirker laveste punkt for inn- og utløpet mellom vannstand. 
 

6.2. Fortau o_FT 
Offentlige fortau skal opparbeides som vist på plankart. 
 

6.3. Kombinert formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtrasé o_SKST. 
Områdene benevnt o_SKST avsettes til veganlegg for ny vegtilknytning til Trælvikodden. 
Utrykningsveg og gangveg skal sikres nødvendig sammenhengende trasé over veganlegget 
ved undergang eller bruløsning via o_SKST2, o_SKST4.  

 
6.4. Lufthavn o_SLH 

Arealbruk og bygningsmasse 
o_SLH1-3 benyttes til operative og beredskapsmessige behov som rullebane, taksebane, 
sikkerhetsområde, navigasjonsanlegg, innflygingslys, innflygingsledelys, hinderlys, 
flyoppstillingsområde, driftsområde, driftsveg, adkomstveg, utrykningsveg, gang- og 
sykkelveg, nødvendig inngjerding av flyplassen, og annet som er nødvendig for flytrafikk 
og drift av lufthavn. Opplistingen er ikke uttømmende. 
 
o_SLH4 benyttes til båtutsett og utrykningsveg fram til båtutsettet. Allminnelig ferdsel til 
fots på tilstøtende turveg (o_GTV3-o_GTV5) skal kunne passere uhindret gjennom 
området. 
o_SLH5 skal benyttes til bygninger, hangarer og utomhusanlegg med parkering direkte 
tilknyttet lufthavnens drift. Kan være både i privat og offentlig regi. 
Møne- eller gesimshøyde skal ikke overstige 18 m. 
Kontrolltårn er som følge av behov for sikt unntatt fra høydebegrensningen. 
Utnyttelsen skal være maks %-BYA = 100 %. 
 
o_SLH6 skal benyttes til bygninger med parkering m.v. for virksomhet tilknyttet 
lufthavndriften. Kan være både i privat og offentlig regi.  
Møne- eller gesimshøyde skal ikke overstige 10 m. 
Utnyttelsen skal være maks %-BYA = 50 %. 
 
o_SLH7-9 skal benyttes til innflygingslys. 
 
Innenfor områdene o_SLH5, o_SLH6 og den delen av o_SLH1 som medgår til utvidelse a 
terminalområdet, skal matjorda (topplaget) lagres separat. Matjorda skal nyttes på de deler 
av flyplassområdet (sikkerhetsområdet) der det drives grasproduksjon. 
 
Ut over spesielle høydebestemmelser gjelder at all bebyggelse og installasjoner innenfor 
o_SLH-områdene skal være innenfor kotehøyde satt i høyderestriksjoner slik det fremgår av 
plankart. 
 
Turveg (o_GTV) kan der landskap og terrengmessige forhold tilsier dette og etter avklaring 
med Avinor, anlegges innenfor regulert område for lufthavn (men utenfor sikkerhetsgjerde). 

 
6.5. Parkering o_P  

Felt o_P1 og o_P2 skal benyttes til offentlig parkering i tilknytning til friluftsområdene. 
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7. GRØNNSTRUKTUR 
 

7.1. Turveg o_GTV 
Veg o_GTV er regulert til offentlig turveg. Turvegen skal hovedsaklig følge eksisterende 
terreng og naturlige terrenglinjer, uten større skjæringer eller fyllinger. 

 
7.2. Friområde o_GF 

I friområdene skal eksisterende naturgitte kvaliteter (terreng, vegetasjon m.m.) vektlegges 
ved utforming av nye tiltak. I friområdene kan det kun tillates oppført bygninger eller andre 
installasjoner som har naturlig tilknytning til bruken av det enkelte området.  

 
 

8. LANDBRUKS-, NATUR-, FRILUFTS- OG REINDRIFTSOMRÅDE (LNFR). 
 
8.1. Landbruk - L 

Landbruksområdene L omfatter areal for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag. 
 

8.2. Landbruk anleggsområde – LA  
I landbruksområdet for anlegg LA området tillates oppført bygninger eller innretninger i  
tilknytning til driften av landbruksområdet. Utnyttelsen skal være maks %-BYA =30 %. 
 

8.3. Friluftsområder – FL 
I friluftsområder FL kan det ikke settes i verk tiltak som er til hinder for allmennhetens 
ferdsel eller områdenes bruk til friluftsområde. Turstier tillates etablert etter avtale med 
grunneier og i samråd med Brønnøy kommune. 
Beiting som fremmer kulturlandskapsskjøtsel kan foregå innenfor friluftsområdene. Det 
skal tas gjensidig hensyn mellom beite- og friluftsområdebruk.  

 
 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
 

9.1. Ferdsel – VAFE 
Sjøområdet skal benyttes til ferdsel for småbåter. Strandsone skal sikres for allmenn ferdsel.  

 
9.2. Friluftsområde i sjø og vassdrag – VAFO 

Friluftsområde i sjø og vassdrag skal holdes fri for anleggsvirksomhet, utfyllinger og andre 
inngrep som kan endre landskapets karakter. 

 
9.3. Naturområde i sjø og vassdrag 

Naturområde i sjø og vassdrag skal holdes fri for anleggsvirksomhet, utfyllinger og andre 
inngrep som kan endre landskapets karakter.  

 
9.4. Naust - N  

I området N kan det oppføres to tradisjonelle naust. Bebygd areal for hvert naust skal ikke 
overstige 50 m². Maks. mønehøyde skal ikke overstige 5,2 meter målt fra gjennomsnittlig 
terreng. Bygningene skal ha saltak med takvinkel på mellom 25 til 35 grader. Yttervegger 
skal ha stående kledning i tre.  
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9.5. Angitt formål i sjø og vassdrag kombinert med andre angitte hovedformål VAASS. 
Felt VAASS1 kan benyttes til øvingsfelt i vann i tilknytning til øvingsfelt o_AØK3.  
Det tillates etablert installasjoner / funksjoner til områdets bruksformål. 
Velt VAASS2 kan benyttes for sjøveis adkomst til lagringsområde AL. 
 

10. HENSYNSSONER, SIKRINGSSONER 
 

10.1. Andre sikringssoner, høyderestriksjon omkring flyplassen H190 
Innenfor restriksjonsområdene gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med koter på 
plankartet. For områder beliggende mellom de viste koter, skal høyderestriksjonen beregnes 
gjennom interpolasjon. Innenfor restriksjonsområdet kan det ikke etableres hinder 
(bygninger, vegetasjon, anlegg eller andre innretninger) som overstiger høyderestriksjonene 
som angitt på plankartet. Vegetasjon må holdes under hinderflatene. Reguleringsplanen 
hjemler rettsgrunnlag for fjerning av vegetasjon.  

 
10.2. Frisikt, restriksjonsområde rundt innflygingsledelys H140 

Restriksjonsområdet rundt innflygingsledelysene skal sikre at ingen objekter innenfor 
restriksjonsområdet skal gjennomtrenge et horisontalt plan gjennom innflygingsledelysene. 
Innenfor restriksjonsområdet hjemler reguleringsplanen rettsgrunnlag for fjerning av 
vegetasjon eller andre objekter.  

 
10.3. Andre sikringssoner, restriksjon omkring navigasjonsanlegg H190 

Områdene skal holdes fri for hinder (bygninger, anlegg, vegetasjon eller andre innretninger) 
utenom selve navigasjonsinnretningene. Det tillates satt opp gjerder som ikke påvirker 
navigasjonsanleggene. Reguleringsplanen hjemler rettsgrunnlag for fjerning av vegetasjon 
eller andre objekter for å unngå forstyrrelser på navigasjonsanlegg. 

 
 

11. HENSYNSSONER, FARESONER  
 

11.1. Høyspenningsanlegg (inklusiv høyspentkabel) H370 
Området tillates ikke bebygget. 

 

HENSYNSSONER, BEVARING AV NATURMILJØ OG KULTURMILJØ 
 

11.2. Bevaring av naturmiljø - H560 
Eventuelle terrengjusteringer skal foregå etter plan som ivaretar bevaring av 
vegetasjonspreg og landskapsbilde. Ved evt. terrengendring skal områdene revegeteres med 
stedegent plantemateriale i marksjiktet. 

 
11.3. Bevaring av kulturmiljø H570 

Registrerte kulturminner sikres gjennom regulerte hensynssoner. Før tiltak gjennomføres i 
disses nærområder skal det foretas arkeologisk vurdering av de aktuelle områder. Det tas 
kontakt med fylkeskommunen i god tid før evt. tiltak skal gjennomføres. For øvrig vises til 
Kulturminnelovens varslingsplikt i § 8.2. 

 
 





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 1813/104/244 – BAKKEN 
 
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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