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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»

ÅLESUND
Keiser Wilhelms gate 34
6003 ÅLESUND

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

THOMAS FRØYSTAD
Eiendomsmegler MNEF /    
Partner
450 50 453
thomas@notar.no

Kontakt megler



Neremsvegen 8

Tresfjord ‑ Innholdsrik næringseiendom med kro, 13  
hybler og 4 hytter for utleie.

Flott næringseiendom i sentrum av Tresfjord bestående av krobygg, 13 hybler og 4 hytter for utleie. Ridderkroas  
resaurant og cafèbygg ble totalt modernisert og bygd om til overnatting i 2009. 

Velkommen til visning!

PRISANTYDNING

4 990 000 KR
+ kr 126 122,‑ i omkostninger



NEREMSVEGEN 8

Adresse
Neremsvegen 8, 6391 TRESFJORD

Prisantydning
Kr. 4 990 000,‑ + omk

Omkostninger
+ kr 126 122,‑ i omkostninger

Totalt ink. omkostninger
kr 5 116 122,‑

BRA
927 kvm

Innhold
Krobygg ‑ arealer
Hovedetasje: BRA 254 kvm
Andre etasje: BRA 129 kvm
Underetasje: BRA 316 kvm

Underetasje har cafè, spisesal, wc, kjøkken, lager og  
ventilasjonsrom fra tidligere restaurantdrift,  
vaskerom og wc fra 2009.
Hovedetasje har rom for overnatting.
Andre etasje har 3 rom for overnatting, eldre  
vaskerom, lager, gang og noe teknisk rom.

Alle rommene for overnatting har egne innganger  
og god tilkomst fra parkering utenfor.

Hytter ‑ arealer

Hovedetasje: 57 kvm

Inneholder vindfang, stue, kjøkken, wx/  dusj og 2  

soverom.

Alt på ett plan ‑ Stue med utgang til terrasse, 1  
soverom i hver ende. Vindfang, gang og wc i midtre  
del. 

Eierform
Eiet

Boligtype
Næringsbygg

Byggeår
1979

Energifarge rød og bokstav E

Tomt
5040.4 kvm eiet

Garasje/  Parkering
Det er asfaltert parkeringsplass rundt restaurant og  
cafèbygget samt mulighet til å parkere ved hyttene.

     

 

Fakta om hjemmet
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Ditt nye nabolag

BELIGGENHET
Eiendommen ligger i sentrum av Tresfjord med butikk,  
post, idrettsbane, bensinutsalg etc. i nærheten. Bygda har  
også båthavn, ridesenter og aktivt kulturliv.
    
ADKOMST
 Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved  
fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere  
veibeskrivelse.
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Nøkkelinformasjon

EIENDOMMEN
ADRESSE 
Neremsvegen 8, 6391 TRESFJORD

OPPDRAGSNUMMER 
1‑0168/  19

SELGER 
 Ridderkroa AS

MATRIKKEL 
Gårdsnummer 20, bruksnummer 114, Gårdsnummer 20,  
bruksnummer 118, i Vestnes kommune.

EIEFORM 
Eiet

BOLIGTYPE 
Næringsbygg

ENERGIKLASSE 
Energifarge rød og bokstav E.

TOMT 
Eiet tomt på 5.040 kvm.

BESKRIVELSE AV TOMT 
Ca 5 040,4 kvm eiet tom samlet for begge bnr. Dette er  
fordelt med ca 3 138,8 kvm på bnr. 114 og ca. 1 901,6 kvm  
på bnr. 118. Tomtene er hovedsaklig opparbeidet med  
asfalt, grus opp til hyttene, plen, lekeplass etc.

BYGGEÅR 
1979

BYGGEMÅTE 
Ridderkroa har byggeår 1983. Påbygd og i hovedsak  
totalrenovert i 2009.

Oppført på grunnmur i Lecastein på eldste del, betong i  
hjørne mot nord. Yttervegger i tradisjonelt 6 toms  

reisverk trolig på hele bygget. Isolasjon, asfalt, lekter og  
liggende ytterkledning ifm renovering i 2009. Stående  
kledning på siloer og ved inngang til kafe.  
Isoleringsglassvinduer fra 2009 på hele bygningen  
utenom 2 på sydvegg, 3 på nordvegg og i møner som er  
fra 1983. 

Taksperrer lagt på limtre på eldre del, og taksperrer på  
nydel mot øst. Decra taktekking fra 2009 på nydel mot  
øst og Decra fra 1992 på resten av hovedbygg. Ny  
papptekking fra 2009 på siloer og tak mellom siloer og  
hovedbygg. Gjennomsiktige plater på utestue/  røykestue  
og på tak over innganger til utleierom på bakside.

Trapper og gangbro mellom rommene i tre. Gangvei i  
tregulv langs innganger til rom mot øst, tett rekkverk og  
trapp til terreng.

4 hytter oppført på ringmur av 20 cm Lecastein, utvendig  
grovpusset/  slemmet.

Yttervegger i 3"x5" pløyd tømmer, senere utlektet og  
isolert med 50 mm isolasjon, papp og liggende kledning.  
Hyttevinduer, terassedører og ytterdører fra byggeår.  
Taksperrer lagt på rundstokker, hytter har åpen himling  
og ingen kaldloft. Taktekking av torv. Krypkjeller på alle 4  
hyttene, tilkomst via liten luke i mur.

Alle hyttene har en veranda i forkant, bygd i tre med  
tradisjonelt rekkverk i tre.

MODERNISERT/  PÅKOSTET ÅR
2009

REGULERINGS‑ OG AREALPLANER 
Eiendommen er regulert til forretning, iht.  
reguleringsplan for Tresfjord sentrum.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser,  
eventueltmålebrevskart, tegninger samt  
grunnboksutskrift kan fås ved henvendelse til megler. 



OPPVARMING 
Det er ventilasjonsanlegg og varmegjenvinner montert i  
eget rom bak kjøkken. Anlegget er fra byggeår. 

2 varmepumper er montert i underetasje i forbindelse  
med oppgradering i 2009.

I hyttene er oppvarmingen elektrisk.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har  
fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser,  
varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så  
følger dette heller ikke med. Dette avviker fra  
bransjenormen.

PARKERINGSFORHOLD 
Det er asfaltert parkeringsplass rundt restaurant og  
cafèbygget samt mulighet til å parkere ved hyttene.

VEI/  VANN/  KLOAKK 
Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp og  
privat vann gjennom Tresfjord vassverk.

ADGANG TIL UTLEIE 
Eiendommen kan leies ut i sin helhet.

FERDIGATTEST/  MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 
bnr. 118
Det foreligger en ferdigattest for nybygg: 4 stk.  
utleiehytter, datert 17.10.1994.

bnr. 114
Det foreligger en ferdigattest for endring av bygg ‑  
påbygg, datert 19.05.2010.

Det foreligger en midlertidig brukstillatelse for nybygg ‑  
vegkro, datert 18.07.1980.

RADONMÅLING 
Det er ikke dokumentert radonmåling i boligen. Statens  
strålevern anbefaler at det blir målt radon i alle boliger.  
Strålevernforskriften stiller ingen krav til boligeiere som  
selv bor i boligen sin, men leietaker kan kreve  
radonmåling hvis dette ikke foreligger. 

INNHOLD 
Krobygg ‑ arealer
Hovedetasje: BRA 254 kvm
Andre etasje: BRA 129 kvm
Underetasje: BRA 316 kvm

Underetasje har cafè, spisesal, wc, kjøkken, lager og  
ventilasjonsrom fra tidligere restaurantdrift, vaskerom og  
wc fra 2009.
Hovedetasje har rom for overnatting.
Andre etasje har 3 rom for overnatting, eldre vaskerom,  
lager, gang og noe teknisk rom.

Alle rommene for overnatting har egne innganger og  
god tilkomst fra parkering utenfor.

Hytter ‑ arealer

Hovedetasje: 57 kvm

Inneholder vindfang, stue, kjøkken, wx/  dusj og 2  
soverom.

Alt på ett plan ‑ Stue med utgang til terrasse, 1 soverom i  
hver ende. Vindfang, gang og wc i midtre del. 

STANDARD 
Ridderkroas resaurant og cafèbygg ble totalt  
modernisert og bygd om til overnatting i 2009. Alle  
overflater, utenom wc, lager, ventilasjonsrom og deler av  
kjøkken i underetasje, er nye. De eldre overflatene har en  
del slitasje og har behov for noe oppgradering.

Kjøkken: Hovedkjøkken i underetasje har i hovedsak noe  
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eldre overflater, flislagt gulv med sluk, baderomsplater  
og industrihimling. Innredet med utstyr til bruk for  
cafèdrift.

Kjøkken på rommene for overnatting med alt i ett  
kabinett fra 2009.

Baderom: Det er dusj/  wc på alle rommene som ble bygd  
i 2009. Disse har flis på gulv, baderomsplater på vegg,  
innredning og avtrekk i tak.

Vaskerom: Kombinert vaskerom/  wc og hyller for  
oppbevaring av tøy i underetasje. Rommet har flis på  
gulv og plater på vegger.

Toalettrom: Wc og toalettrom i underetasje fra tidligere  
restaurantdrift har eldre overflater med flis på gulv og  
malte plater på vegger. Det er oppdelt til herrer, damer  
og handicaptoalett. Rommene har enkel ventil i tak,  
servant og wc. 

Kjølerom: Det er montert nye kjølemoduler på rom bak  
kjøkken.

Hyttene på hytteområdet er OL hytter. 

Kjøkken: Alle hyttene har kjøkken med furu innredning,  
avtrekk over komfyr ut i vegg og varmtvannstank på 120  
liter plassert i underskap.

Bad: Alle hyttene har tregulv med belegg og vegger i  
tømmer. I dusjområdet er det lagt baderomsplate på  
veggene og nedsenket gulv og begrenset mot rommet  
med forheng. Det er ventil og vifte på vegg for avtrekk/   
luft. Iht. boligsalsrapport er det trolig noe fuktskade på  
badene på hytte 1, 2 og 3. Dette har etter info fra selger  
blitt utbedret.

AREALER 
Bruksareal: 927 kvm.
Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens  
faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av  
bygningsmyndighetene.

ØKONOMI
PRISANTYDNING 
Kr. 4 990 000,‑

VERDITAKST
Kr 6 500 000,‑

INFO KOMMUNALE AVGIFTER
Kommunale avgifter og gebyr for bnr. 118: kr. 21 203,‑ for  
2019.

Kommunale avgifter og gebyr for bnr. 114: kr. 13 924,‑ for  
2019.

Det er pålegg om å montere vannmåler eller  
avløpsmåler. Dette for å beregne rett avløpsforbruk på  
eigedommen.

Næringsabonnement renovasjon hos Årim utgjør pr. d.d.  
kr: 10 250,‑ pr. år. (inkl. mva)

INFO EIENDOMSSKATT
Eiendomsskatt for bnr. 118: kr 2 928,‑ for 2019.

Eiendomsskatt for bnr. 114: kr. 6 988,‑ for 2019.

FORMUESVERDI ‑ SEKUNDÆR 
Kr. 3 287 127,‑ som sekundærbolig for 2017

INFORMASJON OM FORMUEVERDI 
Med primærboliger menes der boligeier er folkeregistrert  
bosatt, mens sekundærboliger menes alle andre  
eiendommer herunder fritidseiendommer,  
pendlerboliger og utleieobjekter.



OMKOSTNINGER 
Prisantydning kr 4 990 000,‑
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 585,‑
3) Tinglysings‑ og attestgebyr kr. 787,‑
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 5 130 022,‑

Vi gjør oppmerksom på følgende: 
‑ 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.

SERVITUTTER/  RETTIGHETER 
bnr. 114

HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å  
kun ha historisk betydning, eller som vedrører en  
matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til  
denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.  
Servitutter tinglyst på hovedbruket/  avgivereiendommen  
før fradelingsdatoen, eller før eventuelle  
arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du  
på grunnboksutskriften til hovedbruket/   
avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette  
servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:
1989/  2310‑1/  60 16.03.1989 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde  
ledninger

m.m.

1989/  2923‑1/  60 10.04.1989 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde  
ledninger
m.m.

GRUNNDATA
1979/  12306‑1/  60 24.12.1979 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1535 GNR: 20 BNR:  
88

1989/  990038‑1/  60 11.04.1989 SAMMENSLÅTT MED DENNE  
MATRIKKELENHET:
gnr. 20 bnr. 159

2000/  6225‑1/  60 18.08.2000 GRENSEJUSTERING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

bnr. 118

Heftelser i eiendomsrett:

GRUNNDATA
1981/  9832‑1/  60 19.10.1981 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1535 GNR: 20 BNR:  
88

2000/  6225‑1/  60 18.08.2000 GRENSEJUSTERING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNBOKSDATO 
02.07.2019

DIVERSE OPPLYSNINGER
DIVERSE 
Brannvarslingsanlegg.

OVERTAGELSE
Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.
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BAKGRUNN FOR OPPLYSNINGER I  
SALGSOPPGAVEN
Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger som er  
gitt av selger, befaring av eiendommen samt innhenting  
av nødvendige dokumenter og evt. takst/   
boligsalgsrapport.

SALGSOPPGAVE SIST OPPDATERT 
16.12.2021

ANSVARLIG MEGLERFORETAK 
Ålesund Eiendomsmegling AS
Keiser Wilhelms gate 34, 6003 ÅLESUND. TLF. 71 40 00  
00

MEGLER 
Thomas Frøystad, Eiendomsmegler MNEF /   Partner
Epost: thomas@notar.no
Mobil: 450 50 453

MEGLERS VEDERLAG 
Vederlag fra oppdragsgiver opplyses ikke når  
oppragsgiver er næringsdrivende, ref.  
eiendomsmeglingslovens § 6‑7, punkt 14. jmf. § 7‑2

VIKTIG INFORMASJON
BOLIGSELGERFORSIKRING 
For denne eiendommen kan det ikke tegnes  
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 overtas i den stand som den var ved  
Kjøpers forutgående besiktigelse/  gjennomgåelse. Ved en  
eventuell mangels vurdering skal de alminnelige  
kjøpsrettslige prinsippene i avhendingsloven § 3‑9 legges  
til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det  
kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i  
følgende tilfeller: 
1) Dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser  
under denne kontrakt. 
2) Dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf.  
avhendingsloven § 3‑7 og kjøpsloven § 19 b). 
3) Dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf.  
avhendingsloven § 3‑8 og kjøpsloven § 19 a). 

Avhl § 3‑9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre  
gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved  
eiendommen, verken som følge av at eiendommen er i  
dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl  
§3‑9, siste punktum), eller at selger ikke har oppfylt sin  
opplysningsplikt (avhl § 3– ). Risikoen for eventuelle  
skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3‑9 siste  
punktum og kjøpsloven § 19 litra c), tilligger etter dette  
Kjøper. Avhl § 4‑19 fravikes også, slik at den endelige  
reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det  
tas også forbehold om at det foreligger feil i henhold til  
offentligrettslige krav, jf avhl § 3–2, annet ledd. Kjøper kan  
heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold  
til avhl §§ 4‑17 og 4–18. Ovennevnte forhold er tatt hensyn  
til ved beregning av kjøpesummen. For så vidt gjelder  
rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen  
(tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som  
er vedlagt denne kontrakt og/  eller fremlagt av Selger i  
forbindelse med transaksjonen, så har Selger opplyst at  
Selger ikke er kjent med ufullstendigheter eller feil i  
dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å  



være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes  
prinsippene i avhendingsloven § 3‑7 og § 3‑8, slik at  
Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv  
likevel var kjent med. Eventuelle uriktige angivelser av  
Eiendommenes arealer, (utvendige og innvendige) eller  
tomtestørrelse, skal ikke under noen omstendighet  
kunne gi Kjøper grunnlag for mangels krav.  
Reguleringen i denne paragraf er av partene hensyntatt  
ved fastsettelse av Kjøpesummen.

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 
‑ Boligsalgsrapporter
‑ Kartutsnitt
‑ Reguleringskart 
‑ Matrikkelrapport
‑ Byggtegninger
‑ Energiattester

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.
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Denne boligen 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 BOLIGEN
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.



Vedlegg
NEREMSVEGEN 8

‑ Boligsalgsrapporter
‑ Kartutsnitt
‑ Reguleringskart
‑ Matrikkelrapport
‑ Byggtegninger
‑ Energiattester 























































03.07.2019Dato:

Gnr 20 bnr 118

1:1000Målestokk: Koordinatsystem: UTM 32N
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02.07.2019Dato:

Gnr 20 bnr 114 og 118 - Utsnitt reguleringsplan
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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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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 
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendoms-meglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på 
grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Ned-enfor gis en oversikt over de 
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.
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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: 
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Telefon, arbeid:       
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Sted/dato:      

Budgivers underskrift: 
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Långiver  : 
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LLEEGGIITTIIMMAASSJJOONN LLEEGGIITTIIMMAASSJJOONN

Kontaktperson: 

Salg av eiendom, adr.:

Bank: 

Kontaktperson: Thomas Frøystad
Tlf:
Epost:

45050453
thomas@notar.no

Oppdragsnummer: 1‑0168/  19
Adresse:

Salgsoppgavedato:

Neremsvegen 8, 6391 TRESFJORD, gnr. 20,  
bnr. 114 og 118 i Vestnes kommune.

16.12.2021



Følg budrunden live!

Vi gir deg muligheten til å følge budrunden minutt for  

minutt på vår hjemmeside.

WWW.NOTAR.NO/    LIVE‑BUDGIVNING/    

NOTAR.NO


