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Notar:
Notar er et eiendomsmeglerfirma eid av eiendomsmeglere. Vi er overbevist om at  
den beste eiendomsmegleren er spesialisert og uavhengig. I Notar har vi dyktige  
og dedikerte team med spesialister innenfor forskjellige deler av  
eiendomsmeglingen. Vårt kundeløfte er kvalitet, trygghet og hardt arbeid.

Salgsgaranti:
Vår salgsgaranti betyr at hvis boligen ikke blir solgt til en pris du aksepterer, kan  
du når som helst trekke deg fra salget helt vederlagsfritt. Vår salgsgaranti er din  
trygghet.

Live budgivining:
Alle interessenter som har meldt interesse følges opp via telefon og sms. I tillegg  
har vi vår egen unike live budgivning på vår hjemmeside, her kan alle følge med.

«godt gjort er bedre enn godt sagt»

MOA
Breivikvegen 3 A
6018 ÅLESUND

SOSIALT
facebook.com/         notar
instagram.com/            
notarnorge/           

LENNART TETLIE
Eiendomsmegler MNEF/         
Partner
913 75 491
lennart@notar.no

Kontakt megler



Bøbrekka

Tomt med dobbel garasje og sentral beliggenhet i  
barnevennlig område

Tomten ligger i barnevennlige Bøbrekka, som er en blindgate i Skodje sentrum. Her har man kort vei til  
dagligvarebutikk, turområde, skoler og idrettsanlegg, for å nevne noe. På tomten står det per i dag en dobbel garasje på  
ca 34 kvm fra 1985. Fra tomten vil man kunne få en veldig fin utsikt samt gode solforhold. Tomten er opparbeidet med  
plen, frukttrær, bærbusker og hekker.

Tomten kan fritt besiktiges.

PRISANTYDNING

1 100 000 KR
+ kr 42 970,‑ i omkostninger



BØBREKKA

Adresse
Bøbrekka, 6260 SKODJE

Prisantydning
Kr. 1 100 000,‑ + omk

Omkostninger
+ kr 42 970,‑ i omkostninger

Totalt ink. omkostninger
kr 1 142 970,‑

Eierform
Eiet

Boligtype
Tomter ‑ bolig

Bebyggelse
 Eiendommen ligger i et etablert område med  
eneboliger fra forskjellige tidsepoker.

Tomt
624.4 kvm eiet

 

Fakta om tomten
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Ditt nye nabolag

BELIGGENHET
Eiendommen ligger i Bøbrekka like øst for Skodje  
sentrum. Det er et etablert område med eneboliger fra  
forskjellige tidsepoker i nærmiljøet. Nabotomten mot vest  
er innregulert til friområde (park, tur, lek). Det er kort vei  
til barnehage, skoler, nærbutikk og turterreng.

Tomten ligger fint til i terrenget med god tilkomst og  
gode sol‑, lys‑ og utsiktsforhold. 

ADKOMST
 Kjør gjennom Skodje fra vest mot øst. Bøbrekka ligger på  
motsatt side av innkjørselen til Kiwi dagligvarebutikk.  
Følg så gaten et stykke innover til du ser eiendommen på  
nedsiden av veIen like etter snuplassen.
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Nøkkelinformasjon

EIENDOMMEN
ADRESSE 
Bøbrekka, 6260 SKODJE

OPPDRAGSNUMMER 
2‑0147/        21

SELGER 
Hilmar Marius Stein

MATRIKKEL 
Gårdsnummer 521, bruksnummer 178 i Ålesund  
kommune.

EIEFORM 
Eiet

BOLIGTYPE 
Tomter ‑ bolig

TOMT 
Eiet tomt på 624 kvm.

BESKRIVELSE AV TOMT 
Oppgitt areal er beregnet areal. Dvs: Areal som baseres  
på eiendommens registrerte eiendomsgrenser i  
Matrikkelen. Dersom eiendomsgrenser ikke har latt seg  
registrere nøyaktig i Matrikkelen, vil det beregnede  
arealet ikke være korrekt.

Tomten er opparbeidet med plen, frukttrær, bærbusker  
og hekker. Den ligger i lett skrånende terreng og har  
gode sol‑, lys‑ og utsiktsforhold. Det er oppført en garasje  
på eiendommen.

Garasjen er på ca 34 kvm BRA, oppført på midten av  
1980‑tallet. Garasjen er oppført på søylefundamenter av  
trestokker med gulvkonstruksjon av bærebjelker av  
treverk. Yttervegger av bindingsverk med liggende  
bordkledning utvendig. Takkonstruksjon av tresperrer

 tekket med trapesplater av metall, takrenner og nedløp i  
metall. Vindu av treverk med enkelt glass. 2 vinduer med  
lufteriller av treverk. 2 stk leddporter i treverk med  
elektrisk portåpner på ene porten. Garasjen er innredet  
med garasjerom. Det er treplank med god lufteavstand  
på gulv, uisolerte vegger. Tilgang til lagerplass i  
takkonstruksjon med delvis gulvdekke. Det er innlagt  
strøm i garasjen med ladeboks for el‑bil. Det er etablert  
lagerrom under garasjen: Jord/        singel på grunn,  
flettverksvegger av treverk, plassbygde sidehengslet  
porter av treverk. God tilgang til søylefundamenter og  
trekonstruksjoner. Garasjen har forholdsvis enkel  
standard. Det er observert noe mindre fuktmerker i  
vegger og bærekonstruksjoner, men ikke noe vesentlig  
utover det som vil være normalt utifra alder og  
konstruksjon. Det er god lufting i garasjen.

Etter det Ålesund kommune opplyser foreligger det  
verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for  
garasjen, og plan og bygningslovens formelle  
forutsetning for lovlig bruk av garasjen kan derfor ikke  
dokumenteres. Det foreligger imidlertid en  
byggemelding og en byggemeldt tegning av garasjen  
stemplet godkjent på vilkår den 20.10.1982. I vedtaket  
presiserte bygningsrådet at det ved en fremtidig  
gjennomføring av reguleringsplanen så skal den  
omsøkte garasjen tilhøre tomt nr 20. Det var også krav til  
at det ble lagt frem en tinglyst erklæring på at det ved en  
eventuell gjennomføring av reguleringsplanen ikke vil bli  
krevd erstatning for garasjen. Kravet vedrørende  
erstatning ble påklaget den 30.10.1982 og journalført av  
kommunen den 02.11.1982. Som følge at klagen ble det  
det vedtatt å gjøre om på vedtaket , og fjerne kravet om  
tinglyst erklæring og erstatning. Byggetillatelse ble gitt  
16.03.1983. Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det  
er søkt om før 01.01.1998, jfr. Plan‑ og bygningslovens §  
21‑10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/        avviser  
kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. 
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REGULERINGS‑ OG AREALPLANER 
REGULERINGSPLAN
Eiendommen ligger i et område regulert til boliger (tomt  
20) i henhold til Reguleringsplan for Skodje tettstad sør  
vedtatt 21.06.1979. Det er innregulert et friområde (park,  
tur, lek) vest for eiendommen.

Det regulerte området er på planen vist med  
reguleringsgrense. Innenfor denne avgrensingslinje skal  
områdene benyttes til de formål som er vist i planen.  
Plasseringen av bosettelsen i område og hvor stor del av  
tomtene som kan bygges på, skal godkjennes av  
bygningsrådet, innenfor rammene av bestemmelsene i  
bygningslov og forskrifter.

I boligområdene kan det oppføres bolighus med 1 etasje.  
Sokkeletasje eller bygning med 1,5 etasje kan ‑ der  
terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for  
det ‑ innredes til bolig innenfor rammene i  
bestemmelsene i byggeforskriftene. Gesims‑ og  
sokkelhøyde skal fastsettes av bygningsrådet.

For hver enkelt husvære skal det avsettes plass for 1  
garasje, samt plass for oppstilling av minst 1 bil.

Garasje skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til  
bolighuset, og tilpasses dette med hensyn til  
materialvalg, form og farge. Bygningsrådet kan ‑ der  
forholdene tilsier det ‑ tillate oppføring av frittliggende  
garasje.

Garasjen kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke  
over 35 kvm, og skal være tilpasset bolighuset med  
hensyn til materialvalg, form og farge.

Garasje kan oppføres innenfor bestemmelsene i  
byggeforskriftene i nabogrense.

Plassering av garasje og biloppstillingsplass skal være  
vist på situasjonsplanen som følger byggemeldingen for  
bolighuset, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig  
med bolighuset.

Bygningsrådet skal ved behandling av byggemeldinger  
se etter at byggene får en god form og  
materialbehandling, og at bygningene får harmonisk  
utføring med hensyn til høyde, takvinkel og materiale.

Farge på hus skal godkjennes av bygningsrådet.

Utførelse, høyde og farge på gjerde mot vei skal  
godkjennes av bygningsrådet.

Eksisterende vegetasjon skal mest mulig bevares.

Avkjørsel til offentlig vei skal være oversiktlig og mest  
mulig trafikksikker.

Unntak fra disse reguleringsbestemmelsene kan ‑ når  
særlige grunner taler for det ‑ tillates av bygningsrådet  
innenfor rammene av bygningslovgivelsen og  
byggevedtektene for kommunen.

KOMMUNEDELPLAN
I henhold til Kommunedelplan for Skodje 2019‑2029  
vedtatt 14.03.2019 så ligger eiendommen i et område  
avsatt til boligbebyggelse ‑ nåværende. 

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser samt  
utsnitt av kommunedelplan følger vedlagt i prospekt.  
Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger  
knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi  
interessenter til å kontakte Ålesund kommune.

VEI/        VANN/        KLOAKK 
Eiendommen har adresse knyttet til offentlig vei, jfr.  
vedlagte kart over veiadkomst. Det er ikke innlagt vann i  
garasjen. Det er ikke innlagt avløp i garasjen.
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Iflg. opplysninger fra vann og avløp i Ålesund kommune  
er det mulighet for tilknytning til kommunal vann‑ og  
avløpsledning via fordelingskummer enten mot sør eller  
øst, jfr vedlagte ledningskart. Sannsynligvis via en  
fordelingskum ved gangveien mellom Bøbrekka 14 og 18  
sør for eiendommen. Evt. avtaler om rett til legging og  
vedlikehold av private stikkledninger må da inngås med  
eierne av disse eiendommene. Evt. kan man knytte seg  
til det kommunale ledningsnettet via en nabo etter  
avtale. Nødvendige avtaler og evt. tilknytningsavgift for å  
knytte seg til/        rettigheter til legging av private  
stikkledninger må påregnes/        kostes av kjøper.

Kommunal tilknytningsavgift per 2022 er kr 8 000,‑ for  
vann og kr 8 000,‑ for avløp (inkl. mva.). Oversikt over  
kommunens betalingsregulativ for vann og avløp for  
2022 følger vedlagt i prospekt.

BEBYGGELSE
Eiendommen ligger i et etablert område med eneboliger  
fra forskjellige tidsepoker.

SKOLEKRETS 
Skolekrets 17 ‑ Skodje

RADONMÅLING 
I følge DOK‑analyserapport datert 28.06.2021 så ligger  
eiendommen i et område der radonaktsomhetsgraden  
er registrert som moderat til lav. Rapporten bygger på  
automatiserte geoanalyser mot et stort antall kartlag fra  
mange ulike kilder, og som sammen utgjør DOK = «det  
offentlige kartgrunnlaget». Lokale datasett og  
registreringer fra den enkelte kommunen er som regel  
ikke med i DOK og derfor heller ikke i rapporten, mens  
enkelte nasjonale datasett som per i dag ikke er med i  
DOK, er tatt med i rapporten likevel. Kartlagene er  
produsert i henhold til ulike nøyaktighetskrav, og blir  
oppdatert med ulik frekvens. Det gis derfor ingen garanti  
for at innholdet er oppdatert og korrekt til enhver tid.  
Vær oppmerksom på at begrepet 'Ikke registrert' i noen  
tilfeller betyr 'Ikke kartlagt'. I slike tilfeller kan tiltakshaver  

gis pålegg om kartlegging. Radon og geotekniske  
undersøkelser er eksempler på slike datasett.

ØKONOMI
PRISANTYDNING 
Kr. 1 100 000,‑

INFO KOMMUNALE AVGIFTER
Ingen kommunale avgifter for ubebygde eiendommer.

INFO EIENDOMSSKATT
Ingen eiendomsskatt for ubebygde eiendommer.

INFORMASJON OM FORMUEVERDI 
Formuesverdi for inntektsåret 2020: kr 38 265,‑

OMKOSTNINGER 
Prisantydning kr 1 100 000,‑
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 585,‑
3) Tinglysinggebyr kr. 585,‑
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 14 300,‑ (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 142 970,‑

Vi gjør oppmerksom på følgende: 
‑ Ovennevnte omkostninger er inkludert  
Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær  
Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 500,‑
‑ Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum  
tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i  
gebyrer.

BETALINGSBETINGELSER 
Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer.  
Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per  
overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle  
innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og  
må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert  
om dette.
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SERVITUTTER/        RETTIGHETER 
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og  
rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved  
overskjøting til ny hjemmelshaver:

HEFTELSER
Eventuelle heftelser som kan ha betydning for denne  
matrikkelenheten, som er tinglyst på  
avgivereiendommen før en arealoverføring, er ikke  
overført. Det samme gjelder servitutter som ikke er  
overført ved tidligere fradelinger. Informasjon om disse  
finner du på grunnboksutskriftene til de respektive  
avgivereiendommene.

Heftelser i eiendomsrett:
1967/        103505‑2/        58 05.07.1967 BESTEMMELSE OM GJERDE

Dvs: Gjerde mot hovedbruket påhviler parsellen.

1967/        103506‑2/        58 05.07.1967 BESTEMMELSE OM GJERDE

Dvs: Parsellen har gjerdeplikt mot gnr 21, bnr 166 i Ørskog  
(nå gnr 521, bnr 166 i Ålesund kommune).

GRUNNDATA
1967/        103505‑1/        58 05.07.1967 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1507 GNR: 521  
BNR: 47

1999/        606‑1/        58 18.01.1999 GRENSEJUSTERING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2020/        291125‑1/        200 01.01.2020 00:00
OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
Tidligere: KNR: 1529 GNR: 21 BNR: 178

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

For mer informasjon om erklæringer/        tilliggende  
rettigheter ta kontakt med meglerforetaket.

GRUNNBOKSDATO 
06.04.2022

DIVERSE OPPLYSNINGER
OVERTAGELSE
Etter avtale. Angi ønsket overtagelse ved budgivningen.

BAKGRUNN FOR OPPLYSNINGER I  
SALGSOPPGAVEN
Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger som er  
gitt av selger, befaring av eiendommen samt innhenting  
av nødvendige dokumenter samt verdi‑ og lånetakst.

SALGSOPPGAVE SIST OPPDATERT 
13.04.2022

ANSVARLIG MEGLERFORETAK 
Sunnmøre Eiendomsmegling AS
Breivikvegen 3 A, 6018 ÅLESUND. TLF. 71 40 00 00

ANSVARLIG MEGLER 
Lennart Tetlie, Eiendomsmegler MNEF/        Partner
Epost: lennart@notar.no
Mobil: 913 75 491

MEGLERS VEDERLAG 
Fastpris vederlag kr. 30 000,‑ (inkl. mva).
Salgstilretteleggelse kr. 10 000,‑ (inkl. mva.)
Oppgjørsgebyr kr. 5 500,‑ (inkl. mva.)
Digital markedspakke tomt kr. 16 000,‑ (inkl. mva.)
Visning kr. 1 500,‑ (inkl. mva.)
Grunnbok/        e‑tinglysing kr. 1 250,‑ (inkl. mva.)
Trykking av prospekt kr. 1 000,‑ (inkl. mva.)
Direkte utlegg dekkes av selger.

Dersom handel ikke kommer i stand er følgende avtalt  
om meglerforetakets vederlag: Intet salg ‑ ingen regning.  
Oppdragsgiver betaler bare hvis det blir salg.  
Boligselgerforsikring, bygningsrapport, takst og  
annonsering utover avtalt markedspakke inngår ikke i  
garantien, men kan bestilles direkte fra leverandør.
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VIKTIG INFORMASJON
BOLIGSELGERFORSIKRING 
For denne eiendommen er det ikke tegnet  
Boligselgerforsikring.

BOLIGKJØPERFORSIKRING 
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om  
Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra  
HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en  
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell  
juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller  
mangler ved boligen de neste fem årene.  
Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som  
boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige  
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge  
forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det  
gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2  
200,‑ i honorar for hver forsikringsavtale som formidles  
på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,‑ i honorar for  
Boligkjøperforsikring.

SENTRALE LOVER 
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som  
er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i  
alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave,  
tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses  
kjent med forhold som er tydelig beskrevet i  
salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i  
salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler.  
Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest  
dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å  
undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med  
fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett  
kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde  
blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov  
for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med  
eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det  
legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen  
må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand,  
kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er  
holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om  
eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan  
gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen  
ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide  
på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss  
tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha  
oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det  
kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som  
nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader  
som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må  
forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom  
opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller  
mer og minimum 1 kvm.

Dersom eiendommen har et mindre grunnareal (tomt)  
enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en  
mangel hvis ikke arealet er vesentlig mindre enn det som  
fremkommer av salgsdokumentene, jf. avhl‑3‑3.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning  
må kjøper selv dekke tap/        kostnader opptil et beløp på kr  
10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen  
«som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. §  
3‑9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3‑3 (2) fravikes, og  
hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en  
mangel vurderes etter avhendingsloven § 3‑8.  
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder  
oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye,  
gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.  
Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når  
kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig  
handler som ledd i næringsvirksomhet.
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PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 
Ditt personvern er viktig for Notar og vi er opptatt av å  
verne om personopplysningenes integritet,  
tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av  
personopplysninger i Notar skal følge det til enhver tid  
gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og  
personopplysningsloven. Les mer om dette her: https:/        /         
notar.no/        personvern.aspx.

HVITVASKINGSREGLENE 
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at  
eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende  
kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og  
må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom  
eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter  
eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/         
handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss  
ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av  
ovennevnte forhold.

VEDLEGG 
Verdi‑ og lånetakst
Selgers egenerklæring
Byggemeldt tegning
Byggemelding
Vedtatt byggemelding
Klage på vedtak
Endret vedtak
Byggetillatelse
Matrikkelbrev
Situasjonskart
Ledningskart
Betalingsregulativ for vann og avløp 
Kart over veiadkomst
Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser
Kommunedelplan
DOK‑analyserapport

BUDGIVNING 
Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt  
budskjema, påført budgivers signatur. I tillegg må  
budgiver fremlegge gyldig legitimasjon. Senere bud kan  
inngis per e‑post, SMS eller fax. til megler. Megler skal så  
snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at  
bud er mottatt. 

Bud som ikke er skriftlig, eller som har en kortere  
akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste  
annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud  
er bindende for budgiver frem til angitt akseptfrist. 

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud.  
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan  
formidles til budgiver. 

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten  
ugrunnet opphold etter at handelen er kommet i stand.  
Alle som har inngitt bud på eiendommen kan kreve kopi  
av budjournalen i anonymisert form etter at budrunden  
er avsluttet. 

For øvrig vises det til ”Forbrukerinformasjon om  
budgivning” som er inntatt i salgsoppgaven.



Denne tomten vil jeg gjerne ha!
Hva nå?

1 ‑ KONTAKT MEGLER
Registrer din interesse og megleren holder deg oppdatert.

2 ‑ HA FINANSIERING PÅ PLASS
Undersøk med banken hvor mye du kan få i lån, og be om evt. finanseringsbevis.

3 ‑ UNDERSØK TOMTEN
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all  
relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og  
teknisk rapport med alle vedlegg.

4 ‑ BUDGIVNING
Dersom du ønsker å by kan første bud gis via GI BUD‑knappen på hver eiendom, eller  
du kan fylle ut budskjema som leveres/        sendes til megler. Påfølgende bud må også  
være skriftlige, men kan i tillegg gis via SMS eller epost. Se forbrukerinformasjon om  
budgivning i prospekt.
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VERDI- OG LÅNETAKST
Matrikkel: Gnr 521: Bnr 178
Kommune: 1507 ÅLESUND KOMMUNE
Adresse: Bøbrekka, 6260 SKODJE

MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 100 000
LÅNEVERDI:

KR. 1 000 000

BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Garasje: 34 m² 0 m²

Utskriftsdato: 28.06.2021 Oppdragsnr. 3551
Dato befaring: 23.06.2021 Referansenr. e1eaa35

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst
Birkeland Taksering AS
Breivikv 145, 6014 ÅLESUND
Telefon: 901 34 242
Organisasjonsnr: 980 590 666

Sertifisert takstmann:
Roger Birkeland
Telefon: 901 34 242
E-post: roger@moretakst.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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Takstmannens rolle
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken
et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.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/393da00a-89d1-423d-9c2e-ef0f68601e2a

Forutsetninger
Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3940:2012 og 'Takstbransjens retningslinjer for arealmåling'. Det bemerkes at rommenes bruk
kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940. Se forøvrig under Arealer i rapporten. Taksten er kun
basert på en enkel visuell befaring uten inngrep i byggverket. Det er ikke foretatt stikktakinger eller annen form for enkle målinger. Det er
ikke flyttet på møbler, tepper, badekar/dusjkabinett, hvitevarer eller andre gjenstander. Rapporten er en ren verditakst og må ikke
forveksles med en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Dette kan medføre at det kan være skader/mangler ved
eiendommen som ikke fremkommer i taksten. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som ikke
kunne oppdages etter å ha undersøkt takstobjektet som beskrevet ovenfor. Takstkonklusjonen baserer seg på objektets tilstand, slik det
fremsto befaringsdagen. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes
feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.
En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norsk takst anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en Boligsalgsrapport
med verditakst.
Arealberegning for boenheter:
Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i
forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for
arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring
av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom
disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet
tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i
etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart
gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

Konklusjon og markedsvurdering
Konklusjon
Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr. 1 100 000

Anbefalt låneverdi Kr. 1 000 000

Markedsvurdering
Garasje på stor tomt beliggende i Bøbrekka like øst for Skodje sentrum. Eiendommen ligger i et etablert område med
eneboliger fra forskjellige tidsepoker i nærområdet. Garasjen ligger fint til i terrenget med god tilkomst.

Tomten er 624 m² og opparbeidet med plen, frukttrær, bærbusker og hekker, i tillegg til garasjen. Den ligger i lett skrånende 
terreng og har gode sol-, lys- og utsiktsforhold. Eiendommen er regulert til boligformål i kommuneplanen og det vil i all 
hovedsak være tomten som har verdi.

Utifra den visuelle befaringen og en totalvurdering av eiendommen antas eiendommen å kunne omsettes for den stipulerte
markedsverdien i dagens marked.
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Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde: Hilmar Stein
Takstmann: Roger Birkeland
Befaring/tilstede: Befaringsdato: 23.06.2021.

 - Roger Birkeland.  Tlf. 901 34 242
 - Hilmar Stein.  Tlf. 90159929

Eiendomsopplysninger
Beliggenhet: Eiendommen ligger i Bøbrekka like øst for Skodje sentrum og ligger i et etablert område med

eneboliger fra forskjellige tidsepoker i nærområdet. Eiendommen ligger fint til i terrenget med god
tilkomst og gode sol og lysforhold. Det er kort vei til alle sentrumsfasiliteter

Om tomten: Eiendommen ligger i lett skrånende terreng og tomten er opparbeidet med plen, frukttrær,
bærbusker og hekker. Det er oppført en garasje på eiendommen.

Regulering: Eiendommen er regulert til boligformål.
Tilknytning vann: Det er ikke innlagt vann i garasjen
Tilknytning avløp: Det er ikke innlagt avløp i garasjen

Matrikkeldata
Matrikkel: Kommune: 1507 ÅLESUND Gnr: 521 Bnr: 178

Eiet/festet: Eiet
Areal: 624,4 m² Arealkilde: Areal hentet fra eiendomsbase. Ambita Infoland
Hjemmelshaver: Hilmar Marius Stein
Adresse: Bøbrekka, 6260 SKODJE

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt
Reguleringsplaner
Situasjonskart
Eier
Infoland.no
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Bygninger på eiendommen
Garasje

Bygningsdata
Byggeår: 1985  Kilde: Ca årstall

Anvendelse: Garasje

Kommentar
Standard: Normal standard

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

1. etasje 37 34 34
Sum bygning: 37 34 0 34

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Romfordeling
Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)
1. etasje Garasjerom

Konstruksjon
En enkel beskrivelse av byggverkets konstruksjon og oppbygning.
Bygning generelt: Garasje på ca 34 m², oppført på midten av 1980-tallet.

Garasjen er oppført på søylefundamenter av trestokker med gulvkonstruksjon av bærebjelker av
treverk. Yttervegger av bindingsverk med liggende bordkledning utvendig. Takkonstruksjon av
tresperrer tekket med trapesplater av metall, takrenner og nedløp i metall. Vindu av treverk med
enkelt glass. 2 vinduer med lufteriller av treverk. 2 stk leddporter i treverk med elektrisk portåpner på
ene porten.

Garasjen er innredet med garasjerom. Det er treplank med god lufteavstand på gulv, uisolerte
vegger. Tilgang til lagerplass i takkonstruksjon med delvis gulvdekke.
Det er innlagt strøm i garasjen med ladeboks for el-bil.

Det er etablert lagerrom under garasjen: Jord/singel på grunn, flettverksvegger av treverk,
plassbygde sidehengslet porter av treverk. God tilgang til søylefundamenter og trekonstruksjoner.

Garasjen har forholdsvis enkel standard. Det er observert noe mindre fuktmerker i vegger og
bærekonstruksjoner, men ikke noe vesentlig utover det som vil være normalt utifra alder og
konstruksjon. Det er god lufting i garasjen.
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Beregninger
Teknisk verdi bygninger
Garasje
    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 323 000
    Fradrag  (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
     tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

Kr. - 100 000

    Sum teknisk verdi – Garasje Kr. 223 000
Sum teknisk verdi bygninger Kr. 223 000

Tomteverdi
Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal
tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk
verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc.
Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.
Tomteverdi: Kr. 900 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet: Kr. 1 123 000

ÅLESUND, 28.06.2021

Roger Birkeland
Telefon: 901 34 242



EGENERKLÆRINGSSKJEMA
EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Meglerfirma

Notar Moa

Oppdragsnr.

2-0147/21

Selger 1 navn

Hilmar Marius Stein

Gateadresse

Bøbrekka

Poststed

SKODJE

Postnr

6260

Er det dødsbo?
Nei Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?
Nei Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?
Nei Ja

Når kjøpte du boligen?

År 1970

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år 52

Antall måneder 0

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap IF

Polise/avtalenr. samme som boligen på naboeiendommen

Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar Nei

2 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
Nei Ja
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3 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Nei Ja

4 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
Nei Ja

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

Nei Ja

6 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
Nei Ja

7 Er det foretatt radonmåling?
Nei Ja

8 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
Nei Ja

9 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
Nei Ja

10 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)?

Nei Ja

Initialer selger: HMS 2
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Tilleggskommentar

Byggetillatelse for garasjen ble gitt i 1982.

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 forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt
eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (akjseboliger), og om forsikringsgiver sitt
boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt
(budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler. 

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må
egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny
signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede 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.
ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet 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.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20
(aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i
forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring.

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

Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Initialer selger: HMS 3
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Ålesund kommune

Situasjonskart

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 521 Bnr: 178 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse:

Annen info:
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Tegnforklaring

Fylkesvegboks Fylkesveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn.

Privatveg gatenavn. Husnummermedbokstav Husnummer

Bygningspunkt PblTiltak Ca.angivelse Mast

Gatelys (belysningspunkt) Masteomriss Luftledning trase

Frittståendetrappekant Frittstående trapp Grenslinje-Nøyaktig måling

Teiggrense generert Grenslinje-Skissenøyaktighet Teiggrense fiktiv

Grensemerke Hekk AnnetGjerde

MurLoddrett Steingjerde Bygningsdelelinje

Bygningslinje Mønelinje Takkant

Takoverbyggkant Taksprang Veranda

Takoverbygg Bolig Fritidsbolig

Garasje og uthus Udefinerte bygg Annet vegareal avgrensning

Fortauskant Sti Vegdekkekant

Vegkantavkjørsel Traktorveg midtlinje Traktorveg midtlinje hvit

bakgrunn

Traktorvegkant Sluk Gang- og sykkelvegkant

Veg Gang- og sykkelveg Kanal og grøft

Høydekurve 1m Ålesund Eiendomsteig Lekeplass

Dyrka mark Havflate Skog

Bebygd område Annet
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Ålesund kommune

Ledningskart

Målestokk

1:300

Eiendom: Gnr: 521 Bnr: 178 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse:

Annen info:

28.06.2021 10:25:09 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2



Tegnforklaring

Fylkesvegboks Fylkesveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn.

Husnummermedbokstav Husnummer Gatelys (belysningspunkt)

Luftledning trase Grensepunkt Frittståendetrappekant

Frittstående trapp Grenslinje-Nøyaktig måling Teiggrense generert

Grensemerke Hekk AnnetGjerde

MurLoddrett Bygningslinje Mønelinje

Takkant Taksprang Veranda

Bolig Fritidsbolig Garasje og uthus

Udefinerte bygg Annet vegareal avgrensning Vegdekkekant

Vegkantavkjørsel Gang- og sykkelvegkant Veg

Gang- og sykkelveg Kanal og grøft Høydekurve 1m Ålesund

Eiendomsteig Havflate
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Ålesund kommune

VEGADKOMST

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 521 Bnr: 178 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse:

Adkomst:
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Tegnforklaring

Fylkesvegboks Fylkesveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn.

Privatveg gatenavn. Husnummermedbokstav Husnummer

Kjøreveg Svingekonnekteringslenke Gang- og sykkelveg

Kjøreveg Kjøreveg Svingekonnekteringslenke

PblTiltak Ca.angivelse Traktorveg midtlinje Traktorveg midtlinje hvit

bakgrunn

Kanal og grøft Udefinert bygning Sti

Traktorveg Fortauskant VegkantFiktiv

GangSykkelvegKant AnnetVegarealAvgrensning Vegdekkekant

VegkantAvkjørsel FrittståendeTrappKant MøneLinje.

TakOverbyggKant Låvebru Eiendomsgrense_nøyaktigh<1

5

Eiendomsgrense generert Eiendomsgrense_nøyaktigh>1

5

Eiendomsgrense fiktiv

Hekk AnnetGjerde MurLoddrett

Steingjerde Veranda Takkant

Bygningslinje Taksprang Bygning

Gang- og sykkelveg Veg Høydekurve 1m Ålesund
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Ålesund kommune

Reguleringsplan

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 521 Bnr: 178 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse:

Annen info:

28.06.2021 10:26:12 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 3



Tegnforklaring

Sti Traktorveg Fylkesvegboks

Fylkesveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.

Husnummermedbokstav Husnummer GangSykkelvegKant

AnnetGjerde MurLoddrett Steingjerde

Frittståendetrappekant AnnetVegarealAvgrensning Mast

Gatelys (belysningspunkt) Vegdekkekant VegkantAvkjørsel

Fortauskant MøneLinje. Bygningsdelelinje

Mønelinje TakOverbyggKant Låvebru

Eiendomsgrense_nøyaktigh<1

5

Eiendomsgrense generert Eiendomsgrense_nøyaktigh>1

5

Eiendomsgrense fiktiv Annet gjerde Veranda

Takkant Bygningslinje Taksprang

Høydekurve 1m Ålesund RpOmråde vedtatt linje - på

bakkenivå

RpOmråde igangsatt

RpOmråde vedtatt - på

bakkenivå

RpGrense RpFormålgrense

Byggegrense Regulert senterlinje Regulert kant kjørebane

Frittliggende

småhusbebyggelse

Felles avkjørsel Bolig/Forretning/Kontor

PblTiltak Ca.angivelse
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Reguleringsplan 1529R08 

 

 
 



 











Ålesund kommune

Kommunedelplan

Målestokk

1:4000

Eiendom: Gnr: 521 Bnr: 178 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse:

Annen info:
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Tegnforklaring

Sti Traktorveg Fylkesvegboks

GangSykkelvegKant AnnetVegarealAvgrensning Vegdekkekant

Grunnmur TakOverbyggKant Eiendomsgrense_nøyaktigh<1

5

Eiendomsgrense generert Eiendomsgrense_nøyaktigh>1

5

Eiendomsgrense fiktiv

FlytebryggeKant Veranda Takkant

Byggetiltak Ca. angivelse Høydekurve 5m Ålesund Innsjøkant

KpOmråde kommunedelplan

gjeldende

Hovedveg - På bakken -

Nåværende

Samleveg - På bakken -

Nåværende

Samleveg - På bakken -

Fremtidig

Atkomstveg - På bakken -

Fremtidig

Gang-/sykkelveg - På bakken

- Nåværende

Gang-/sykkelveg - På bakken

- Fremtidig

Turveg/turdrag - På bakken -

Fremtidig

Grense for arealformål

Grense for angitt hensynsoner Grense for båndleggingsoner Grense for faresoner

Bevaring kulturmiljø Båndlegging etter lov om

kulturminner

Båndlegging etter andre lover

Ras- og skredfare Høyspenningsanlegg (inkl

høyspentkabler)

Boligbebyggelse

Sentrumsformål Offentlig eller privat

tjenesteyting

Andre typer nærmere angitt

bebyggelse og anlegg

Uteoppholdsareal Kombinert bebyggelse og

anleggsformål

Boligbebyggelse

Parkering Blågrønnstruktur Friområde

Landbruks- natur- og

friluftsformål samt reindrift

(LNFR)

LNFR-areal for nødvendige

tiltak for landbruk og reindrift

og gårdstilknyttet

næringsvirksomhet basert på

gårdens ressursgrunnlag

Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende

strandsone

PblTiltak Ca.angivelse
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Ålesund kommune

DOK - Samfunnssikkerhet

DOK - Landbruk

DOK - Miljø

DOK - Kulturminner 

Analyserapport
MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

1507 - Ålesund kommune 521 178 0 0

Rapporten bygger på automatiserte geoanalyser mot et stort antall kartlag fra mange ulike kilder, og som sammen utgjør DOK =

«det offentlige kartgrunnlaget». Lokale datasett og registreringer fra den enkelte kommunen er som regel ikke med i DOK og derfor

heller ikke i rapporten, mens enkelte nasjonale datasett som per i dag ikke er med i DOK, er tatt med i rapporten likevel. Kartlagene

er produsert i henhold til ulike nøyaktighetskrav, og blir oppdatert med ulik frekvens. Det gis derfor ingen garanti for at innholdet er

oppdatert og korrekt til enhver tid. Vær oppmerksom på at begrepet 'Ikke registrert' i noen tilfeller betyr 'Ikke kartlagt'. I slike tilfeller

kan tiltakshaver gis pålegg om kartlegging. Radon og geotekniske undersøkelser er eksempler på slike datasett. Kontakt

geodataavdelingen dersom du er i tvil, vil vite mer om lokalt tilgjengelige data eller mener rapporten inneholder feil. Link til kart.

(Gyldighet for link garanteres kun for rapportens produksjonstidspunkt.) 

 

Temadata - Samfunnssikkerhet

Støynivå over 65 dBA Støynivå 55-65 dBA Middelhøyvann 2017

Stormflo, intervall 20 år, 2017 Stormflo, intervall 200 år, 2017 Stormflo, intervall 1000 år,

2017

Radon aktsomhet - Moderat til

lav
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Analysetema Antall Registrert Ikke registrert Areal

Støynivå 55-65 dBA 1 x 0.05m2

Radon Aktsomhetsgrad - Moderat til lav 1 x 624.38m2

 

Tema uten treff:

Støynivå over 65 dBA Steinsprang Utløsningsområde Steinsprang Utløpsområde

Jord og flomskred - Potensiell skredfare Radon Aktsomhetsgrad - Særlig høy /
Alunskifer

Radon Aktsomhetsgrad - Høy

Radon Aktsomhetsgrad - Usikker Snøskred - Utløpsområde Snøskred - Utløsningsområde

Skredhendelse - Utglidning Skredhendelse - Isnedfall Skredhendelse - Flomskred

Skredhendelse - Jordskred Skredhendelse - Leirskred Skredhendelse - Løsmasseskred, uspes.

Skredhendelse - Snøskred Skredhendelse - Undervannskred Skredhendelse - Steinskred

Skredhendelse - Ikke angitt Skredfaresoner - Utsatt for 100-årsskred Skredfaresoner - Utsatt for 1000-årsskred

Skredfaresoner - Utsatt for 5000-årsskred Kvikkleire - Risikoklasse 5 Kvikkleire - Risikoklasse 4

Kvikkleire - Risikoklasse 3 Kvikkleire - Risikoklasse 2 Kvikkleire - Risikoklasse 1

Middelhøyvann 2017 Stormflo, intervall 20 år, 2017 Stormflo, intervall 200 år, 2017

Stormflo, intervall 1000 år, 2017 Middelhøyvann 2050 Stormflo, intervall 20 år, 2050

Stormflo, intervall 200 år, 2050 Stormflo, intervall 1000 år, 2050 Middelhøyvann 2090

Stormflo, intervall 20 år, 2090 Stormflo, intervall 200 år, 2090 Stormflo, intervall 1000 år, 2090

Flomsone 20 år Flomsone 50 år Flomsone 100 år

Flomsone 200 år Flomsone 500 år Flomsone 1000 år

Flomsoner - Elv og vann
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Temadata - Landbruk, kyst og sjø

Vernskog Farled - Forvaltningsareal Dyrkbar jord

Bebygd Samferdsel Fulldyrka jord

Skog Åpen fastmark Vann

Analysetema Antall Registrert Ikke registrert Areal

Bebygd 1 x 624.38m2

 

Tema uten treff:

Jordkvalitet svært god Jordkvalitet god Jordkvalitet mindre god

Vernskog Gyteområder Oppvekst - beiteområder

Låssettingsplasser Fiskeriplasser - Aktive redskap Fiskeriplasser -Passive redskap

Akvakulturlokaliteter - alle Hovedled Biled

Farled - Forvaltningsareal Dyrkbar jord Fulldyrka jord

Overflatedyrka jord Innmarksbeite Skog av særs høy bonitet (> 1 m3 tilvekst
pr. dekar og år)

Skog av høy bonitet (0,5 - 1 m3 tilvekst pr.
dekar og år)

Skog av middels bonitet (0,3 - 0,5 m3
tilvekst pr. dekar og år)

Skog av lav bonitet (0,1- 0,3 m3 tilvekst pr.
dekar og år)

Uproduktiv skog Myr Jorddekt fastmark

Åpen skrinn fastmark Samferdsel Snøisbre

Vann Ikke kartlagt
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Temadata - Miljø

Alle fremmede arter Marin grense, modellert Vassdragsområde

Svært viktig friluftslivsområde Tykk morene Tynn morene

Analysetema Antall Registrert Ikke registrert Areal

Vassdragsområde 1 x 624.38m2

Tykk morene 1 x 624.38m2

 

Tema uten treff:

Korallrev Naturstein forekomst (punkt) Industrimineraler forekomst (punkt)

Metaller forekomst (punkt) Naturstein forekomst Industrimineraler forekomst

Metaller forekomst Naturstein prospekt (punkt) Industrimineraler prospekt (punkt)

Metaller prospekt (punkt) Naturstein prospekt Industrimineraler prospekt

Metaller prospekt Naturstein registrering (punkt) Industrimineraler registrering (punkt)

Metaller registrering (punkt) Naturstein registrering Industrimineraler registrering

Metaller registrering Marin grense, modellert Areal over marin grense

Areal med lite eller ingen marin påvirkning Massetak Grusressurser - Sikker avgrensning

Grusressurser - Usikker avgrensning Pukkverk Pukkressurser - Prøvepunkt

Pukkressurser - Ressursområde Grunnvannbrønn, Løsmasse Grunnvannbrønn, Fjell

Energibrønn, Løsmasse Energibrønn, Fjell LGNbrønn, Løsmasse

LGNbrønn, Fjell LGNOmråde ref punkt, Løsmasse LGNOmråde ref punkt, Fjell

Grunnvann oppkomme, Løsmasse Grunnvann oppkomme, Fjell LGN grunnvann oppkomme, Løsmasse

LGN grunnvann oppkomme, Fjell Brønnpark, Løsmasse Brønnpark, Fjell

Sonderboring Alle fremmede arter (punkt) Alle arter av stor forvaltningsinteresse
(punkt)

Prioriterte arter, økologiske
funksjonsområder (punkt)

Spesielle økologiske artsformer (punkt) Andre spesielt hensynskrevende arter
(punkt)

Trua arter (punkt) Alle arter av særlig stor
forvaltningsinteresse (punkt)

Ansvarsarter (punkt)
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Prioriterte arter (punkt) Fredete arter (punkt) Alle fremmede arter (flate)

Alle arter av stor forvaltningsinteresse
(flate)

Fredete arter (flate) Prioriterte arter, økologiske
funksjonsområder (flate)

Prioriterte arter (flate) Spesielle økologiske artsformer (flate) Andre spesielt hensynskrevende arter
(flate)

Trua arter (flate) Ansvarsarter (flate) Alle arter av særlig stor
forvaltningsinteresse (flate)

Verneplanområde for vassdrag Nedbørfelt Villreinområder

Naturtyper - Svært viktig og viktig Naturtyper - Lokalt viktig Kystlynghei

Kalklindeskog Kalksjø Hule eiker

Slåttemyr Slåttemark Statlig sikra friluftslivsområde

Nasjonalpark Naturreservat Landskapsvernområde

Marint verneområde Artsfredning Annen fredning

Naturtyper i sjø (ikke i DOK) Foreslåtte naturvernområder INON - >=5 km fra inngrep

INON - 3 - 5 km fra inngrep INON - 1 - 3 km fra inngrep Svært viktig friluftslivsområde

Viktig friluftslivsområde Registrert friluftslivsområde Friluftslivsområde - Ikke klassifisert

Fotrute Sykkelrute AnnenRute

Skiløype Forurenset grunn - Mulig/kjent påvirkning Forurenset grunn - Liten/ingen kjent
påvirkning med dagens bruk

Forurenset grunn - Liten/ingen kjent
påvirkning

Forurenset grunn - Ukjent påvirkning Artsforekomster

Morenemateriale, uspesifisert Tynn morene Randmorene

Breelvavsetning Bresjø- Hav- og fjordavsetning, tykt dekke

Marin strandavsetning Hav- og fjordavsetning, strandavsetning,
tynt dekke

Elveavsetning

Vindavsetning Forvitringsmateriale Skredmateriale

Steinbreavsetning Torv og myr (Organisk materiale) Humusdekk

Bart fjell Fyllmasse (antropogent materiale) Bestemmelsesområde marka

Utbygd Vannkraftverk > 10 MW Utbygd Kraftverk med pumpe Utbygd Pumpe

Utbygd Vannkraftverk 1-10 MW Utbygd Vannkraftverk < 1 MW Utbygd dam

Utbygd inntak Utbygd kanal Utbygd rørgate

Utbygd kraftverkstunnel Innsjø oppdemt til andre formål Innsjø oppdemt til kraftproduksjon

Reguleringsmagasin til andre formål Reguleringsmagasin til kraftproduksjon Delfelt

Ikke utbygd Vannkraftverk - Under
bygging

Ikke utbygd Vannkraftverk - Gitt konsesjon Ikke utbygd Vannkraftverk - Under
klagebehandling i OED

Ikke utbygd Vannkraftverk - Konsesjon
avslått

Ikke utbygd Vannkraftverk - Under
konsesjonsbehandling > 10 MW

Ikke utbygd Vannkraftverk - Under
konsesjonsbehandling < 10 MW

Ikke utbygd Vannkraftverk -
Konsesjonspliktig

Ikke utbygd Vannkraftverk -
Konsesjonsfritt

Ikke utbygd Vannkraftverk - Rest - samlet
plan

Ikke utbygd Magasin - Under bygging Ikke utbygd Magasin - Gitt konsesjon Ikke utbygd Magasin - Avslått

Ikke utbygd Magasin - Under
konsesjonsbehandling

Ikke utbygd Magasin - Rest - samlet plan Ikke utbygd Dam - Under bygging

Ikke utbygd Dam - Gitt konsesjon Ikke utbygd Dam - Avslått Ikke utbygd Dam - Under
konsesjonsbehandling

Ikke utbygd Inntakspunkt - Under bygging Ikke utbygd Inntakspunkt - Gitt konsesjon Ikke utbygd Inntakspunkt - Avslått

Ikke utbygd Inntakspunkt - Under
konsesjonsbehandling

Ikke utbygd Inntakspunkt -
Konsesjonspliktig

Ikke utbygd Inntakspunkt - Konsesjonsfritt

Ikke utbygd Inntakspunkt - Rest - samlet
plan

Ikke utbygd vannvei - Under bygging Ikke utbygd vannvei - Gitt konsesjon

Ikke utbygd vannvei - Avslått Ikke utbygd vannvei - Under
konsesjonsbehandling

Ikke utbygd vannvei - Konsesjonspliktig

Ikke utbygd vannvei - Konsesjonsfritt Ikke utbygd vannvei - Rest - samlet plan Nærturterreng

Leke- og rekreasjonsområde Grønnkorridor Marka
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Strandsone med tilhørende sjø og
vassdrag

Jordbrukslandskap Utfartsområde

Store turområder med tilrettelegging Store turområder uten tilrettelegging Særlige kvalitetsområder

Andre friluftslivsområder
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Temadata - Kultur

Enkeltminneikon Enkeltminner - Kommunalt

vernet/ statlig listeført/ listeført

kirke

Lokalitet - Vernet el. uavklart

Ingen treff i temadatabasen.

 

Tema uten treff:

SEFRAK-bygninger Fredete bygninger Brannsmitteområder

Verneverdige tette trehusmiljøer Kulturminner - Sikringssoner - Standard
visning

Lokalitet - Fredet

Lokalitet - Vernet el. uavklart Lokalitet - Tidligere fredet Lokalitet - Ikke fredet

Enkeltminne - Fjernet/opphevet /uavklart
fredning

Enkeltminne - Kommunalt vernet/ statlig
listeført/ listeført kirke

Enkeltminne - Ikke fredet

Enkeltminne - Fredningssak pågår Enkeltminne - Automatisk fredet/
forskriftfredet/ fredningssak pågår/
midlertidig fredet/ vedtaksfredet

Kulturmiljøer

Nasjonalt og regionalt viktige
kulturlandskap
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Eiendommer innenfor analyseområdet
Kommune Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer Seksjonsnummer Antall Areal

1507 521 178 0 0 1 624.38m2

Bygninger innenfor analyseområdet
Byggtype Antall Areal

Garasje ;uthus anneks til bolig 1 52.61m2

Gjeldende arealformål i kommuneplaner/kommunedelplaner som berører analyseområdet
Formål Status Areal

Boligbebyggelse Nåværende 624.38m2

Arealplaner innenfor analyseområdet
Plan id Plannavn Plantype Status Areal

1529R08 Reguleringsplan for
Skodje tettstad sør

Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 624.38m2
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NOTATER

BØBREKKA



Kort om de nye reglene fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 endres reglene i avhendings-
loven om kjøp og salg av brukt bolig. 

Selger kan ikke ta generelle forbehold om 
tilstanden ved salg til forbrukerkjøpere. Boliger 
og fritidsboliger kan ikke selges «som den er» til 
forbrukere. 

Det stilles da strengere krav til informasjonen fra 
selger. Selger må fremdeles opplyse om alle kjente 
forhold ved boligen, og opplysningene skal være 
korrekte. I tillegg bør selger innhente en ny type 
tilstandsrapport som vil gi kjøper mer og bedre 
opplysninger om boligen. 

Fra 1. januar 2022 gjelder også en helt ny forskrift 
til avhendingsloven om tilstandsrapporter. Denne 
setter strenge krav til både innholdet i og utførelse 
av tilstandsrapporter. 

Endringene i avhendingsloven og den nye 
forskriften skal sammen stimulere til at mer og 
bedre informasjon foreligger om boligene før salg. 
Jo mer som er avklart om tilstanden i forkant, desto 
mindre rom blir det for skuffelser og konflikter 
senere.

Det er i både selgers og kjøpers interesse at 
bolighandelen er så trygg som mulig. Kjøper må 
få vite hva han kjøper, og selger må kunne legge 
salget bak seg uten stor risiko for krav i etterkant. 

Hovedpunkter og råd om de nye reglene:

 � Selger anbefales å få laget en tilstandsrapport 
som oppfyller kravene i forskriften 
om tilstandsrapporter – en «godkjent 
tilstandsrapport»

 � Det som er tydelig beskrevet i en slik 
tilstandsrapport eller andre salgsdokumenter blir 
kjøpers ansvar. Dette gjelder selv om kjøper ikke 
har lest dokumentene. Kjøpere må derfor lese 
rapporten og alle andre salgsdokumenter godt.

 � Boligen skal også vurderes ut fra blant annet 
type, alder og synlige tilstand. Det vil si at 
kjøpere kan ha mindre forventinger til eldre 
boliger enn til nye boliger. Det kan være skader 
eller feil som ikke er beskrevet, men som selger 
likevel ikke kan holdes ansvarlig for. 

 � Kjøper må selv dekke tap og kostnader opp 
til 10 000 kroner. Dette er en slags egenandel 
(egenrisiko) for kjøper der selger er ansvarlig. 
Denne beløpsgrensen får altså bare betydning 
for utmåling av prisavslag eller erstatning 
dersom eiendommens tilstand ikke tilsvarer det 
som følger av avtalen.

Forbrukerinformasjon: 

Trygg bolighandel med nye regler fra 1. januar 2022 

Her er kortversjonen av det du må vite! Reglene gjelder for boliger som selges (bud som aksepteres)  
fra 1. januar 2022. 

Denne informasjonen er laget av forbrukerorganisasjonen Huseierne, Forbrukerrådet, Norsk takst,  

Norges Eiendomsmeglerforbund og EiendomNorge. 

Hva må du passe på som selger og kjøper? Les mer på neste side!



Vite mer? 

Les her!

Huseierne.no/boligsalg

Norsktakst.no

NEF.no

Forbrukerrådet.no

EiendomNorge.no

Hva må du passe på som selger?

	� Gi god og riktig informasjon!

	� Sørge for å dokumentere boligens tilstand med en 
godkjent tilstandsrapport.

	� Fylle ut egenerklæringen etter beste evne. 
Egenerklæringen er et viktig grunnlag for den 
bygningskyndiges videre undersøkelser og 
vurderinger, og for boligselgerforsikring om du 
ønsker det.

	� Feil eller mangelfull utfylling av egenerklæringen 
kan medføre ansvar for deg i form av regress eller 
avkortning av eventuell boligselgerforsikring.

	� Lese grundig igjennom tilstandsrapporten og 
salgsoppgaven for å sjekke at det ikke er feil eller 
misforståelser. Avhendingsloven og forskriften om 
tilstandsrapporter krever at opplysninger skal gis i 
klart og tydelig språk! 

	� Hvis du er usikker på om noe er relevant, eller om 
informasjonen er tilstrekkelig, bør du ta det opp 
med eiendomsmegler og den bygningskyndige – 
før informasjonen blir publisert!

	� Jo mer du opplyser, jo mindre risiko er det for at 
kjøper vil klage til deg etter salget. Spør hvis du 
lurer på noe – før informasjonen blir publisert!

Hva må du passe på som kjøper?

 � Lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers 
beskrivelse i salgsprospekteten og selgers 
egenerklæring nøye. 

 � Du kan ikke klage på forhold som du har 
fått opplysninger om i tilstandsrapporten, i 
salgsoppgaven eller på andre måter.

 � Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad 
for å danne deg et bilde av hva du må regne med 
av kostnader og eventuelle arbeider på boligen 
fremover. Husk at en anslått kostnad ikke er det 
samme som faktisk kostnad. Merk også at anslått 
utbedringskostnad bare er utbedring av konkrete 
avvik, etter den standarden som boligen har. 
Oppgradering til dagens standard kan koste mer. 
For eksempel å bytte fra gulvbelegg til parkett eller 
å etterisolere for bedre energibesparelse.

 � Husk: Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme 
som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av 
boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan 
det være avvik som ikke er beskrevet, men som du 
ikke kan klage på til selger. 

Den viktige tilstandsrapporten

En tilstandsrapport beskriver 
boligens tilstand samt 
skader eller avvik som den 
bygningssakkyndige har funnet 
ved sin undersøkelse. Den 
bygningssakkyndige vurderer 

boligen ut fra hva som kan 
forventes av en bygning på 
samme alder og type. Vurderingen 
gjøres i hovedsak opp mot 
hvordan det var vanlig å bygge og 
de reglene som gjaldt da boligen 

ble oppført. Forhold som er 
vanlige for bygningens alder, slik 
som slitasje og forringelse etter 
normal bruk, vil sjelden være noe 
du som kjøper kan klage på. 

Hva inneholder den nye tilstandsrapporten?

Tilstandsrapporten beskriver bygningsdeler og rom etter kravene i forskriften om 
tilstandsrapport. 

Noen bygningsdeler og rom omfattes ikke av minimumskravet til hva en 
tilstandsrapport skal inneholde. Dette gjelder blant annet tilleggsbygg slik som 
garasje og andre frittstående bygninger, støttemurer, etasjeskiller og utvendige 
trapper. 

Som selger kan du be om at disse vurderes av den bygningssakkyndige og tas med 
i tilstandsrapporten. Slik får du formidlet relevant informasjon til kjøper på en trygg 
måte. Det gir deg som selger lavere risiko for å motta klage og krav fra kjøper. 

NB: Dersom du tror boligen din først vil bli solgt etter 1. januar 2022, anbefaler vi at 

du innhenter en tilstandsrapport som tilfredsstiller de nye kravene.
Forbrukerinformasjon  
om trygg bolighandel 
versjon 1, november 2021



OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN 

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens 
Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020. 

Generelt 
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers 
rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. 

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og 
utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig 
innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. 
Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over 
hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset». 

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og 
tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke 
annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er 
inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 
og § 3-5 og denne oversikt. 

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell 
gjenværende leverandørgaranti. 

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge. 

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke
med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og
tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med
tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og
hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning,
medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger
medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller,
stenger og lignende, medfølger.
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7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert 
kjøkkenøy. 

 
8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, 
lamellgardiner og liftgardiner medfølger. 

 
9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger. 

 
10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm. 

 
11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights 
samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper 
og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med. 

 
12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende 
trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle 
lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel 
medfølger likevel ikke. 

 
13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger. 

 
14. POSTKASSE medfølger. 

 
15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, 
lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til 
robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke. 

 
16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er 
montert. 

 
17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger. 

 
18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger. 

 
19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger 
medfølger ikke. 

 
20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. 
Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er 
uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom. 

 
21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på 
overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus 
e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge. 

 
22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er 
fastmontert. 
 

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av 
eiendommen og medfølger i handelen. 
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HELP Boligkjøperforsikring

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Advokathjelp ved boligkjøpet.

PRISER
Borettslag/aksjeleilighet:
Kr 4 100
Selveierleilighet/rekkehus:
Kr 7 400
Ene-/tomanns-/fritidsbolig, tomt:         
Kr 11 500

PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til 
boligkjøperforsikring og fornyes årlig – 
om du ønsker det.

• Samboeravtale/ektepakt og arv
• Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
• Utleie og naboforhold
• Tomtefeste, veirett og andre servitutter
• Plan- og bygningsrett
• Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
• Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp. 
Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra 
Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.

PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøper-
forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers 
forsikring.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som 
kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, 
samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen 
bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no. 

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller 
post@help.no.

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS 
Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring 
+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til 
advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.
PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP. 
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GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eien-
dommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse 
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også 
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før 
formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente 
gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til 
legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter 
esignatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud 
menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når 
informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, 
finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle 
forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av 
nåværende bolig ol. Nor-malt vil ikke et bud med forbehold bli 
akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med 
megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av 
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for-
bruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere 
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte 
visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere 
akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er 
nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige 
interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som 
diskriminerer eller utelukker andre budgivere.
Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at 
megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som 
sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag 
for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik 
frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud 
overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i 
punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde 

budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og 
eventuelle for-behold. Megler skal så snart som mulig bekrefte 
skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en 
budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en 
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten
ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin
anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast 
eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet 
innholdet i budet til selger (slim at selgerhar fått

kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er 
da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med 
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får 
melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør 
derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man 
ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og 
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver 
innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte 
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører 
at det foreligger en avtale om salg aveiendommen dersom 
budet i rett tid aksepteres av kjøper. Norges 
Eiendomsmeglerforbund - www.nef.no -firmapost@nef.no

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved 
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retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. 
Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud 
på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder 
eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

BØBREKKA
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4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver 
innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte 
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BUD PÅ HJEMMET

Navn på budgiver:   
Fødselsnummer:       
Adresse:       
Postnummer./Sted: 
Telefon, privat:       

Telefon, arbeid:       

Navn på budgiver:
Fødselsnummer:       
Adresse:       
Postnummer./Sted: 
Telefon, privat:       
Telefon, arbeid:       

E-mail:

 kroner: 

 (Med blokkbokstaver)

E-mail:

Gir herved bindende bud på overnevnte eiendom på kr:      
Omkostninger i henhold til salgsoppgaven kommer i tillegg  

Eventuelle forbehold/andre betingelser: 

Ønsket overtakelsestidspunkt: 

Sted/dato:      
Budgivers underskrift: 

Sted/dato:      
Budgivers underskrift: 

FINANSIERING

Långiver  : 

Tlf: 

Egenkapital kr: 

Budet gjelder til og med den:  kl: 
(Budet er bindende til kl 16.00 neste virkedag desom budgiver 
ikke har angitt annen akseptfrist)

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg. Undertegnende er kjent med 
forbrukerinformasjon om budgivning. Budet er avgitt i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgave. 
Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hverandre ved inngivelse/endring av bud og/eller vilkår.

LLEEGGIITTIIMMAASSJJOONN LLEEGGIITTIIMMAASSJJOONN

Kontaktperson: 

Salg av eiendom, adr.:

Bank: 

Jeg/vi er fysisk(e) person(er) som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Kontaktperson: Lennart Tetlie
Tlf:
Epost:

91375491
lennart@notar.no

Oppdragsnummer: 2‑0147/        21
Adresse:

Salgsoppgavedato:

Bøbrekka, 6260 SKODJE, gnr. 521, bnr. 178 i  
Ålesund kommune.

08.04.2022



Følg budrunden live!

Vi gir deg muligheten til å følge budrunden minutt for  

minutt på vår hjemmeside.

WWW.NOTAR.NO/         LIVE‑BUDGIVNING/         

NOTAR.NO


