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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
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Langevåg sentrum - Stor og velholdt næringsseksjon i  
1. etasje med sentral beliggenhet og god synlighet. 6  
p-plasser.

Stor og velholdt næringsseksjon i 1. etasje med svært sentral beliggenhet og god synlighet. Seksjonen er på 262 m² og  
inneholder i dag 6 kontor, allrom, kjøkken, 2 toalettrom, gang, hvelv, teknisk rom og kott.

Store vinduer gir gode lysforhold i lokalene, og planløsning vil være enkelt å endre ettersom dagens vegger i stor grad  
er lettvegger.

Det tilhører 6 parkeringsplasser til seksjonen. Det er også installert balansert ventilasjon med  
varmegjenvinningsanlegg. 

Seksjonen er ikke utleid pdd, og det vil være mulig med hurtig overtagelse.

Ved ønske om kjøp av selskapet kan dette legges til rette for.

PRISANTYDNING

3 800 000 KR
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Adresse
Stadsnesvegen 19A, 6030 LANGEVÅG

Prisantydning
Kr. 3 800 000,‑ + omk

Totalt ink. omkostninger
kr 3 800 000,‑

Felleskostnader totalt
kr 3 803,‑/   mnd

BRA
322 kvm

Innhold
Seksjonen er beliggende i 1. etasje og inneholder 6  
kontor, allrom, kjøkken, 2 toalettrom, gang, hvelv,  
teknisk rom og kott. 

Det er også en tilleggsdel til seksjon i loftsetasje, der  
ventilasjonsanlegg er plassert. 

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De  
oppgitte arealer er hentet fra verdi‑ og lånetakst  
datert 28.06.2022, utført av Roger Birkeland.

Eierform
Eierseksjon

Boligtype
Næringsseksjon

Byggeår
1999

 

Fakta om eiendommen
STADSNESVEGEN 19A

Tomt
1169.4 kvm eiet

  Parkering
Det tilhører 6 parkeringsplasser til seksjonen felles  
eiet tomt. 

NOTATER
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Ditt nye nabolag

BELIGGENHET
Eiendommen har en fin og sentral beliggenhet i  
Langevåg sentrum. Nærområdet består av forretning,  
kontor og boligvirksomhet. Det er god infrastruktur i  
nærområdet med kollektivtransport, parkering og kai. 

ADKOMST
 Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved annonserte  
visninger.
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Nøkkelinformasjon

EIENDOMMEN
ADRESSE 
Stadsnesvegen 19A, 6030 LANGEVÅG

OPPDRAGSNUMMER 
1‑0129/   22

SELGER 
 Sjøsiden AS

MATRIKKEL 
Gårdsnummer 99, bruksnummer 331, seksjonsnummer 1, 
 i Stadsnesvegen 19 med orgnr.: 916967551 i Sula  
kommune.

EIEFORM 
Eierseksjon

BOLIGTYPE 
Næringsseksjon

INFO ENERGIKLASSE
Rød ‑ E.

Førstesiden av energiattesten ligger vedlagt i  
salgsoppgaven. For full energiattest, ta kontakt med  
ansvarlig megler.  

TOMT 
Eiet tomt på 1.169 kvm.

BESKRIVELSE AV TOMT 
Tomten er flat og er opparbeidet med asfalterte  
trafikkarealer og parkeringsplasser. Belegningsstein.  
Tomtearealet til seksjonen består av 2 teiger og er  
opparbeidet med 6 parkeringsplasser. Utnyttelsesgraden  
er 100 % av netto tomtearel. Eiendommen er fullt ut  
bebygd.

TAKST 
Verdi‑/   lånetakst datert 28.06.2022. utført av Roger  

Birkeland

BYGGEÅR 
1999

BYGGEMÅTE 
Kombinert nærings‑ og boligbygg på 2 etasjer pluss  
loftsetasje, oppført i 1999. Bygget er seksjonert og  
inneholder tilsammen 7 seksjoner, hvorav 1  
næringsseksjon og 6 boligseksjoner. Bygget er oppført i  
betongkonstruksjoner som er forblendet med teglstein  
utvendig. Takkonstruksjon av takstoler tekket med sink  
e.l. Vinduer av aluminium med 2‑lags energiglass.

For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig  
gjennomgang av taksten som følger vedlagt. Disse  
inneholder informasjon av vesentlig betydning for  
eiendommen. Vi oppfordrer alle interessenter til å foreta  
en grundig gjennomgang av seksjonen gjerne sammen  
med teknisk fagkyndig.

REGULERINGS‑ OG AREALPLANER 
Eiendommen er regulert til kombinert formål som  
forretning/   kontor/   bolig/   servering og overnatting. 

Eiendommen er avsatt til sentrumsformål, framtidig iht  
kommunenplanens arealdel datert 30.04.2015.

Utsnitt av reguleringskart med tegnforklaring er vedlagt  
prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos  
meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere  
opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer  
vi interessenter til å kontakte Sula kommune.

OPPVARMING 
Seksjonen har eget ventilasjonsanlegg med  
varmegjenvinning.

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

PARKERINGSFORHOLD 
Det tilhører 6 parkeringsplasser til seksjonen felles eiet  
tomt. 

VEI/   VANN/   KLOAKK 
Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk, via private  
stikkledninger.

FERDIGATTEST/   MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 
Det er utstedt en ferdigattest vedrørende kontor/    
service‑bygg datert 10.10.2001.

Det er utstedt en ferdigattest vedrørende fasadeendring,  
bruksendring og carport datert 21.10.2015.

INNHOLD 
Seksjonen er beliggende i 1. etasje og inneholder 6  
kontor, allrom, kjøkken, 2 toalettrom, gang, hvelv, teknisk  
rom og kott. 

Det er også en tilleggsdel til seksjon i loftsetasje, der  
ventilasjonsanlegg er plassert. 

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte  
arealer er hentet fra verdi‑ og lånetakst datert 28.06.2022,  
utført av Roger Birkeland.

STANDARD 
Seksjonen er oppgradert innvendig siste årene med  
stedvis nye gulv og noe fornying av overflater. Innvendige  
slette dører, skyvedører til kontor med systemvegger. Det  
er i all hovedsak flis og laminat på gulv. Det er malte/    
tapetserte vegger. Nedforet systemhimling med  
integrerte lyskasser og ventilasjon.

Kjøkkeninnredning i laminat med hvite, slette fronter.  
Laminat benkeplate med nedfelt oppvaskkum, opplegg  

for oppvaskmaskin. Kjøleskap i benk.

Toalettrom med vinylbelegg på gulv og malte  
systemvegger. Veggmontert toalett og servant i hvit  
utførelse.

AREALER 
Bruksareal: 322 kvm.
Bruttoareal: 346 kvm.
Næringsseksjon
Bruksareal
1. etasje: 262 kvm 6 kontor, allrom, kjøkken, 2 toalettrom,  
gang, hvelv, teknisk rom og kott. Areal fra tegninger. 
1. etasje: 21 kvm Andel fellesareal. Areal fra tegninger. 
2. etasje: 39 kvm Ventilasjonsrom. Tilleggsdel, seksjon 1.
Bruttoareal BTA
1. etasje: 278 kvm 
1. etasje: 24 kvm 
2. etasje: 44 kvm 

Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens  
faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av  
bygningsmyndighetene.

ØKONOMI
PRISANTYDNING 
Kr. 3 800 000,‑

VERDITAKST
Kr 3 800 000,‑

KOMMUNALE AVGIFTER
Kr 20 505,‑ pr år 2021

EIENDOMSSKATT
Kr 2 184,‑ pr 2021

FELLESKOSTNADER 
Kr. 3 803,‑ pr mnd. 
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FELLESKOSTNADER INKLUDERER 
Strøm på fellesareal, forsikring på bygg ( ikke innbo),  
avsetning til vedlikehold og regnskap. 

Det er ifølge styreleder ikke planlagt noen økninger av  
fellesutgifter pr. 28.06.2022.

INFORMASJON OM FORMUEVERDI 
I følge opplysninger fra Altinn så foreligger det per dato  
ingen formuesverdi knyttet til eiendommen.  
Formuesverdi kan beregnes ut fra skatteetatens  
boligkalkulator, og det tas forbehold om at denne kan  
være mangelfull eller feil. 

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

OMKOSTNINGER 
Prisantydning kr 3 800 000,‑
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 585,‑
3) Tinglysinggebyr kr. 585,‑
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 3 896 170,‑

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 
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.

GRUNNDATA
2015/   1011105‑1/   200 30.10.2015 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 1
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 262/   613

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

GRUNNBOKSDATO 
31.05.2022

DIVERSE OPPLYSNINGER
LEGALPANT 
Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett  
i seksjonen tilsvarende 2 x folketrygdens grunnbeløp for  
felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra  
sameieforholdet.

Eierbegrensning
Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to  
boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23.  
Dersom et erverv har funnet sted i strid med  
eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte  
overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper  
likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger,  
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og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende  
overskjøting. Den som har ervervet seksjonen i strid med  
forbudet vil i et slikt tilfelle, frivillig eller etter pålegg,  
måtte selge seksjonen videre til noen som lovlig kan  
erverve den.

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 og evt. takst/    
boligsalgsrapport.

SALGSOPPGAVE SIST OPPDATERT 
26.07.2022

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 
Prosentprovisjon med 1.25% av kjøpesum (inkl. mva).
Salgstilretteleggelse kr. 10 000,‑ (inkl. mva.)
Oppgjørsgebyr kr. 6 500,‑ (inkl. mva.)
Digital markedspakke bolig kr. 22 500,‑ 
(inkl. mva.)
Visninger (pr. stk.) og overtakelse kr. 1 500,‑ 
(inkl. mva.)
Fotografering kr. 5 000,‑ (inkl. mva.)
Grunnbok/   e‑tinglysing kr. 1 500,‑ (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.

VIKTIG INFORMASJON
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  
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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 
‑ Verdi‑ og lånetakst
‑ Situasjonskart
‑ Reguleringskart

‑ Byggtegninger
‑ Planskisse
‑ Ferdigattester 
‑ Vedtekter

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
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- Verdi- og lånetakst
- Situasjonskart
- Reguleringskart
- Byggtegninger
- Planskisse
- Ferdigattester 
- Vedtekter



Matrikkel: Gnr 99: Bnr 331 (snr: 1) Birkeland Taksering AS
Kommune: 1531 SULA KOMMUNE Breivikv 145, 6014 ÅLESUND
Adresse: Stadsnesvegen 19 A, 6030 LANGEVÅG Telefon: 901 34 242

VERDITAKST
Stadsnesvegen 19 A, 6030 LANGEVÅG
Gnr 99: Bnr 331 (snr: 1)
1531 SULA KOMMUNE

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

AUTORISERT FORETAK
Birkeland Taksering AS
Breivikv 145, 6014 ÅLESUND
Telefon: 901 34 242
Organisasjonsnr: 980 590 666

Utskriftsdato: 28.06.2022
Dato verdisetting: 28.06.2022
Oppdrag nr: 3655

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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Adresse: Stadsnesvegen 19 A, 6030 LANGEVÅG Telefon: 901 34 242

Oppdr. nr: 3655 Befaringsdato: Side: 2 av 15
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Matrikkel: Gnr 99: Bnr 331 (snr: 1) Birkeland Taksering AS
Kommune: 1531 SULA KOMMUNE Breivikv 145, 6014 ÅLESUND
Adresse: Stadsnesvegen 19 A, 6030 LANGEVÅG Telefon: 901 34 242

Oppdr. nr: 3655 Befaringsdato: Side: 3 av 15

2 Sammendrag

Konklusjon/
markedsvurdering:

Næringsseksjon beliggende i Langevåg sentrum med apotek, helsehus, tannlege etc i nærmiljøet.
Eiendommen ligger i et etablert område og seksjonen er utleid til en leietaker som opptar det meste
av areal idag, men det er 2 ledige kontorareal. Det foreligger ingen leieavtale på seksjonen idag og
ved beregning av markedsverdi har takstmann stipulert leieinntekter i forhold til tilsvarende arealer i
nærområdet. Det er pågående planer om å etablere en gondolbane fra Langevåg sentrum til
sulafjellet og dette vil være med på å øke attraktiviteten på næringslokaler i sentrum. Det er en noe
ledige arealer i Langevåg, men eiendommen ligger såpass sentralt at den vil være attraktiv både i
leiemarkedet, men også til bruk for egen virksomhet.

Det tilhører også 6 parkeringsplasser til seksjonen og dette vil være med på å øke attraktiviteten for
leietakere.

Den beregnede markedsverdien er vurdert utifra forestående vurderinger og beregninger og gir et
bilde av hva som kan forventes for eiendommen utifra dagens arealutnyttelse og beliggenhet.

Kunde: Sjøsiden AS
Stadsnesvegen 19 A, 6030 LANGEVÅG.  Tlf. 91709418

Egne forutsetninger: Takstrapporten er en oppdatering av takstrapport datert 2.6.2021. Det er ikke foretatt ny befaring på
eiendommen. Det opplyses om at det ikke foreligger leiekontrakter på seksjonen.

Verdi: Kr. 3 800 000
Dato verdisetting: 28.06.2022

Takstmann: Roger Birkeland Tlf.: 901 34 242
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.

ÅLESUND, 28.06.2022

Roger Birkeland
Telefon: 901 34 242
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3 Introduksjon

3.1 Informasjon fra kunden

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider
Reguleringsplaner
Situasjonskart
Tegninger
Leiekontrakt
Infoland.no
Rekvirent

3.2 Generell informasjon
Beskrivelse av eiendommen Næringsbygg på 2 etasjer oppført i 1999. 2. etasje i bygget er ombygd til leiligheter.

Takstrapporten gjelder for seksjon 1 i 1. etasje.

Hva slags verdi
(markedsverdi etc)

Takstmann har fått i oppdrag å vurdere seksjonens normale markedsverdi.

Kunde: Sjøsiden AS
Stadsnesvegen 19 A, 6030 LANGEVÅG.  Tlf. 91709418

Retningslinjer Norsk Takst sine retningslinjer for taksering av næringseiendommer.

Takstmannens status og
erfaring

Takstmannen har utdanning innen eiendom fra NBT/Norges eiendomshøyskole og NTF/
Norges Eiendomsakademi innen verditaksering av næringsbygg. Takstmann har også REV
(Recognized European Valuerer) godkjenning innen næringsbygg fra NTF/TEGOVA.
Har drevet med taksering av næringsbygg siden 2006.

Forutsetninger: Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell
befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke
er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal
lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/
mangler som bør rettes opp.

Takstkonklusjonen er en vurdering av verdien av objektet dvs. det beløp som takstmannen
mener at markedet er villig til å betale. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende
opplysninger om feil og mangler, som han ikke kunne ha oppdaget, etter å ha undersøkt
takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn. Takstkonklusjonen
baserer seg på objektet i den stand og slik det var på takseringsdagen.

Dersom selger fraskriver seg ansvaret for riktigheten av bygningsarealer eller tomtearealer,
overføres dette ansvaret ikke til takstmannen. Oppmåling av- og nøyaktig arealfastsettelse av
næringseiendommer er en omfattende oppgave og inngår ikke i normaloppdraget 'Taksering
av næringseiendom'. De oppgitte arealer er ikke nødvendigvis oppmålt, men kan være hentet
fra annen dokumentasjon. Arealmåling kan bestilles som et eget oppdrag.
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3.3 Beskrivelse av eiendommen

3.3.1 Eiendomsinformasjon

Adkomst Adkomst fra kommunal veg.

Vann Offentlig tilknyttet via privat stikkledning

Avløp Offentlig tilknyttet via privat stikkledning

Regulering Området er regulert til kombinert formål som forretning, kontor, servering, overnatting og bolig.

3.3.2 Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1531 SULA Gnr: 99 Bnr: 331 Seksjon: 1
Eiet/festet: Eiet
Areal: 93,6 m² Arealkilde: Areal hentet fra eiendomsbase. Infoland
Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 262/613
Hjemmelshaver: Sjøsiden AS
Adresse: Stadsnesvegen 19 A, 6030 LANGEVÅG
Kommentar: Arealet gjelder for seksjon 1 som består av 2 teiger. Arealet er opparbeidet med

parkeringsplasser.
Gnr/bnr 99/331 har et areal på 1169,4 m² og er felles for sameiet.

3.3.3 Beskrivelse av tomt

Tomtens anvendelse Tomten er flat og er opparbeidet med asfalterte trafikkarealer og parkeringsplasser.
Belegningsstein. Tomtearealet til seksjonen består av 2 teiger og er opparbeidet med 6
parkeringsplasser.

Grunnforhold og
fundamentering

Støpte fundamenter på antatt fast grunn av steinfylling.

Topografi, utsikt, sol, skygge Eiendommen ligger fint til i sentrum av Langevåg og har gode sol og lysforhold.

Utnyttelse Utnyttelsesgraden er 100 % av netto tomtearel. Eiendommen er fullt ut bebygd.
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3.3.4 Beskrivelse av områdene rundt

Områdene rundt Nærområdet består av forretning, kontor og boligvirksomhet. Sentrumsfunksjoner.

Infrastruktur Det er god infrastruktur i nærområdet med kollektivtransport, parkering, kai, etc.

Parkering Det tilhører 6 parkeringsplasser til seksjonen. Felles parkeringsplasser på tomten.

3.3.5 Andre forhold

Forsikring: Selskap: Ikke oppgitt.
Sameieforsikring.

3.4 Bygninger på eiendommen

3.4.1 Næringsbygg seksjon

Bygningsdata:

Byggeår: 1999  Kilde: Infoland

Anvendelse: Kontor

Arealer:

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Kommentar

1. etasje 278 262 Seksjon 1. Areal fra tegninger
1. etasje 24 21 Andel fellesareal. Areal fra tegninger
Loft 44 39 Ventilasjonsrom. Tilleggsdel, seksjon 1.
Sum bygning: 346 322

Konstruksjoner og innvendige forhold:

Bygning generelt
Kombinert nærings- og boligbygg på 2 etasjer pluss loftsetasje, oppført i 1999. Bygget er seksjonert og inneholder tilsammen 7
seksjoner, hvorav 1 næringsseksjon og 6 boligseksjoner.

Bygning generelt innvendig
Seksjonen er beliggende i 1. etasje og inneholder 6 kontor, allrom, kjøkken, 2 toalettrom, gang, hvelv, teknisk rom og kott.

Hvelv med ståldør og bankbokser.

Det er også en tilleggsdel til seksjon i loftsetasje, der ventilasjonsanlegg etc er plassert.

Ytterveggskonstruksjon
Bygget er oppført i betongkonstruksjoner som er forblendet med teglstein utvendig

Takkonstruksjon
Takkonstruksjon av takstoler tekket med sink e.l
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Utvendige dører og vinduer
Vinduer av aluminium med 2-lags energiglass.

Innvendige overflater
Gulv:
Det er i all hovedsak flis og laminat på gulv.

Vegger:
Det er malte/tapetserte vegger.

Himling:
Nedforet systemhimling med integrerte lyskasser og ventilasjon.

Seksjonen er oppgradert innvendig siste årene med stedvis nye gulv og noe fornying av overflater. Innvendige slette dører,
skyvedører til kontor med systemvegger.

Sanitær primæranlegg
Innvendige vannrør av kobber, avløpsrør av plast.

Toalettrom med vinylbelegg på gulv og malte systemvegger. Veggmontert toalett og servant i hvit utførelse.

Ventilasjon primæranlegg
Seksjonen har eget ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Det er brannslange i gang.

Elektrisk primæranlegg
Sikringsskap med automatsikringer.

Antatt utført og dimensjonert utifra krav og behov.

Kjøkkeninnredning
Kjøkkeninnredning i laminat med hvite, slette fronter. Laminat benkeplate med nedfelt oppvaskkum, opplegg for
oppvaskmaskin. Kjøleskap i benk.
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4 Verdigrunnlag

4.1 Utleiekontrakter og ledige lokaler

Leiekontrakter/markedsleie:
Bygning/areal Etg. Antall Pris pr år Enh.pris Leie

f.o.m.
mnd/år

Opphør
mnd/år

Reg % Markedsleie
pris

Pris pr år Markedsleie
f.o.m. mnd/år

Reg %

Næringsbygg seksjon
  -Kontor
      Sjøsiden AS 1 +

fellesareal
346 m² 1 250 432 500 2/2020 100

Sum: 432 500
Total: 432 500

Bransjer/leiekontrakter:
Bygning/bransje Etg Antall Pris pr år Enh.pris Leie

f.o.m.
mnd/år

Opphør
mnd/år

Reg % Markedsleie
pris

Pris pr år Markedsleie
f.o.m. mnd/år

Reg %

Næringsbygg seksjon
  -Ledig
      Sjøsiden AS 1 +

fellesareal
346 m² 1 250 432 500 2/2020 100

Sum: 432 500
Total: 432 500

Utleiekontrakter og ledige lokaler
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4.2 Beskrivelse av eiendomsmarkedet
Kort beskrivelse Eiendomsmarkedet i Langevåg sentrum har vært forholdsvis stabilt. Det er samlet flere

butikker, kunstverksteder og kontorer i gamle Devold-fabrikken, og det er pågående planer
angående etablering av gondolbane fra sentrum til sulafjellet.
Gjeldene seksjon ligger i et område med helsehus, apotek, legekontor etc, og ligger sentralt til
med god tilkomst.

Utleiepriser Det er ikke leieavtaler på seksjonen idag og arealene står tom. Seksjonen inneholder 6 kontor,
allrom, kjøkken, 2 toalettrom, gang, hvelv, teknisk rom og kott.

I forhold til standard, beliggenhet og fasiliteter, så vurderer takstmann normal markedsleie på
arealene til kr 1250,- pr m² pr år.

Eiendommen ligger sentralt til i Langevåg sentrum og vil være attraktiv for flere leietakere men
men kan også brukes til egen virksomhet.

Det er vurdert en generell ledighet på 5 % på seksjonen.

Markedsutsikter Eiendommen ligger sentralt i Langevåg og har god beliggenhet i forhold til profilering og
synliggjøring av virksomhet. Dette gjør at markedet for slike typer eiendommer vil være
attraktive også i fremtiden.

4.3 Inntekter/kostnader

Inntekter
Arealtype Kontrakter Markedsleie

m² Kr./m² Pris/år m² Kr./m² Markedsleie
pr år

Kontor 346 1 250 432 500
Sum 346 432 500

Inntektsoverskudd
Inntekter (overført) 432 500
Tap ved ledighet, 5% 21 625
Normale eierkostnader, årlig
   FDV kostnad 50 000 50 000

Eiendommens inntektsoverskudd 360 875

Kommentar eierkostnader:
FDV kostnad er eiers andel og er utifra oppgitte opplysninger.

Det er vurdert en generell ledighet på 5 %.
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5 Verdisetting

5.1 Tomteverdi

Verdi tomt
Tomteareal
Tomteareal, overført fra matrikkeldata: 93,6 m²

Sum areal: 93,6 m²

Verdi tomt
Ansatt verdi tomt: 374 400
   Korreksjon:Andel fellesareal 530 000 530 000

Verdi tomt: 900 000

5.2 Teknisk verdi
Metode: Byggekostnadene er beregnet til hva det ville koste å føre opp et tilsvarende bygg i dag. Tomteverdien

fremkommer ved en betraktning av tomtebelastningen og reguleringsbestemmelsene. I begrepet "normale
tomtekostnader" ligger også verdi av eventuell andel fellesareal, samt markedstilpasning for beliggenhet/
attraktivitet. Det er foretatt en reduksjon på grunn av byggets alder, tilstand, hensiktsmessighet og tekniske
anlegg. For kurante næringseiendommer forekommer det ofte avvik mellom den tekniske verdien og
takstkonklusjonen.

Næringsbygg seksjon
    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 5 449 500

    Diverse, ventilasjon, etc 1 000 000

    Fradrag  (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
     tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

850 000

    Sum teknisk verdi – Næringsbygg seksjon 5 599 500

Sum teknisk verdi bygninger 5 599 500
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5.3 Nettokapitalisering
Metode: Verdien som fremkommer etter denne metoden har sin bakgrunn i eiendommens vurderte netto

inntektsoverskudd og det kravet til avkastning som normalt stilles ved investeringer av denne typen.

Ved beregning av nettokapitalisering er det brukt en risikofri rente (Nullkupongrente) på 3 % og en inflasjon på
2,5 % som er det samme som inflasjonsmålet til Norges Bank. Ved beregning av realavkastningskravet er det
lagt til et risikopåslag på 9 % i forhold til rente, objekt, marked og kurans.
Renterisikoen er satt til 2,2 % da renten fortsatt er veldig lav, men skal en del opp i tiden fremover.
Eiendomsrisiko er satt til 2,2 % da eiendommen ligger sentralt i Langevåg og vil være attraktiv for flere typer
aktører. Markedsrisikoen er satt til 2,4 % da markedet for slike typer arealer vurderes å være stabilt bra i
Langevåg sentrum. Objektrisiko/kurans er satt til 2,2 % da eiendommen har forholdsvis bra standard og kan
tilpasses flere typer næringer.

Forutsetninger
Effektiv risikofri rente: 3,00 %
- Inflasjon: 2,50 %
Realrente, avrundet: 0,50 %
Objektrisiko 2,20 %
Markedsrisiko 2,40 %
Eiendomsrisiko 2,20 %
Renteglidning 2,20 %
Realavkastningskrav: 9,50 %

Beregning av kapitalisert verdi
Eiendommens inntektsoverskudd (overført fra inntekter/kostnader) 360 875
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi,
beregnet av inntektsoverskuddet (Kr.  360 875 ) når realrenten er  9,50% 3 798 684
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi: 3 798 684
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi (avrundet): 3 800 000

5.4 Sammenlignbare priser

Metode: Metoden betraktes som den foretrukne måten å komme fram til markedsverdien på. Den må alltid benyttes når
det er muligheter til det. Markedsverdien framkommer etter en analyse av  oppnådde priser for tilsvarende
eiendommer.  Det foretas en systematisk vektet sammenlikning av en rekke parametre  for de forskjellige
eiendommene i analysen, sammenliknet med parametrene for den takserte eiendommen.

Nr Adresse Sted Areal

Verdier Justering Vekting/vurdering **)

Faktor

Pris/m2
Sum kr/m2 År KPI Pris

Beliggenhet

Størrelse

Eksponering

N
ytte/bruk

G
runnforh.

Adkom
st

Spesielt

1 Stadsnesvege
n 15 snr 1 Langevåg 343 5 000 000 14 577 2021 1,05 15 306 1,00 1,00 1,00 0,70 1,00 1,00 0,65 0,45 6964

3 Stadsnesvege
n 13 B Langevåg 150 1 850 000 12 333 2021 1,05 12 950 1,00 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,17 15152

Gjennomsnitt pris pr. m2: 11 058

Aktuelt objekt Areal Pris/m2 Verdi objekt
Stadsnesvegen 19 A, 6030

LANGEVÅG 346 11 058 3 826 031
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Forklaringer

Beliggenhet Eiendommene ligger i samme område.
Størrelse En eiendomm har omtrent samme størrelse
Eksponering Det er forholdsvis lik eksponering for eiendommene
Nytte/bruk En eiendom har bedre utnyttelse av arealene.
Grunnforh. Det er samme grunnforhold
Adkomst Adkomsten er vurdert lik.
Spesielt Stadsnesvegen 15 snr 1 er renovert.

Sammendrag

5.5 Kontantstrømsanalyse

Metode: Kontantstrømanalysen er en analyse av kontantstrømmen i eiendommen over en 10-års periode. Verdien
fremkommer med bakgrunn i påstående leieinntekter, korrigert for normale markedsleier ved kontraktenes utløp.

Det er vurdert en generell ledighet på 5 %.

Forutsetninger
Effektiv risikofri rente: 3,00 %
- Inflasjon: 2,50 %
Realrente, avrundet: 0,50 %
Objektrisiko 2,20 %
Markedsrisiko 2,40 %
Eiendomsrisiko 2,20 %
Renteglidning 2,20 %
Realavkastningskrav: 9,50 %

Kontantstrømanalyse
Normale eierkostnader: 50 000 Fra nettokap. Analyse f.o.m.:
Realavkastningskrav: 9,50 % År: 2022
Inflasjon: 2,50 % Måned: 6
Diskontert rente: 12,00 % Antall år: 10
Inntektsutvikling: 2,00 %
Kostnadsutvikling: 2,00 %
Generell ledighet: 5,0 %     F.o.m. år:   2022

År Leieinntekter Normale eierkostn. Spesiell kostn. Generell ledighet Endring likviditet Nåverdi
2022 252 292 29 167 12 615 210 510 210 510
2023 441 150 51 000 22 058 368 093 328 654
2024 449 973 52 020 22 499 375 454 299 310
2025 458 972 53 060 22 949 382 963 272 586
2026 468 152 54 122 23 408 390 623 248 248
2027 477 515 55 204 23 876 398 435 226 083
2028 487 065 56 308 24 353 406 404 205 897
2029 496 807 57 434 24 840 414 532 187 513
2030 506 743 58 583 25 337 422 823 170 771
2031 516 878 59 755 25 844 431 279 155 524
2032 219 673 25 396 10 984 183 294 59 016
Nåverdi av resultat, sum: 2 364 111
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Estimert Kalkulert
Restverdi, fra endring likviditet siste hele år: 4 630 575 4 630 575
Nåverdi av restverdi: 1 490 921 1 490 921
Nåverdi inkludert nåverdi av restverdi: 3 855 032 3 855 032

Korreksjoner med engangsbeløp for utbyggingspotensiale etc.
Nåverdi inkludert nåverdi av restverdi (inkl. event. korreksjoner): 3 855 032 3 855 032
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5.6 Følsomhetsanalyse
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Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS

1531 Sula
Eiendom: 1531/99/331/0/1

1:1000Målestokk
Dato: 24.6.2022

0 25 50 m Kartgrunnlag: Geovekst, Norge i Bilder - 8193
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.

Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Kommune:

 

Eiendomsgrenser
Middels - høy nøyaktighet
Mindre nøyaktig
Lite nøyaktig
Skissenøyaktighet eller uviss
Omtvistet grense

Vannkant
Vegkant
Fiktiv grenselinje
Teigdelelinje
Punktfeste
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Målestokk:
Utskriftsdato:

Eiendom:
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Adresse: 
Postboks 280 
6039  LANGEVÅG 
 

 
Telefon: 
Sentralbord: 
Saksbeh:   
Telefaks: 

 
 
70 19 91 00 
70199100 
70 19 91 01 
 

 
E-post: 
post@sula.kommune.no 
Web: 
www.sula.kommune.no 

 
Bankgiro: 
3910.51.86499 
Skattekonto: 
6345 06 15317 

 
Foretaksnr.: 
964 980 543 

 

 

 

Sula kommune  Ferdigattest 
Rådmann 
Eining for plan byggesak og oppmåling 

 etter lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 
2008 nr 71, § 21-10 

   
Ansvarleg søkjar  Tiltakshavar 
ARC-ESS AS  TRYTO EIGEDOM AS 
Postboks 7508 Spjelkavik  Tverrvegen 32A 
     
6022 ÅLESUND  6020 ÅLESUND 
 
Ferdigattest er gitt for 
Eigedom /byggjestad Gnr Bnr Fnr Snr 
Stadsnesvegen 19, 6030 Langevåg      99 331       
 
Spesifikasjon 
Kva slag bygg/tiltak 
Fasadeendring, bruksendring og carport 

Vedtak gjort av Vedtak dato Saksnr 
Delegert sak frå det faste utvalet for plansaker  08.01.2015  002/15 
Dato sluttkontroll Kontrollansvarleg 
14.10.2015 AS ARC-ESS v/Haldor Lervåg 

Merknader 

Kontrollansvarleg for utføringa har sørgja for sluttkontroll og avsluttande gjennomgang av kontrolldokumentasjonen for det 
ferdige tiltaket. Gjennom dette har kontrollansvarleg stadfesta at kontroll er utført med tilfredstillande resultat, slik vilkåra er 
sette for løyve og krav i, eller i medhald av plan- og bygningslova. 
 
Bygget eller delar av det må ikkje brukast til andre formål enn det løyvet gjeld for (jf. plbl § 20-1)  

Vi gjer merksam på at eventuelle arealavhengige kommunale avgifter reknast frå dato for 
ferdigattest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Underskrift  
Stad Stempel/underskrift 
Langevåg  

 
 
Terje Havnegjerde                                                      Stian Vamråk 
Driftseiningsleiar                                                            Byggesaksbehandlar 

Dato 
21.10.2015 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Adresse Stadsnesvegen 19 A

Postnr 6030

Sted LANGEVÅG

Andels- 
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 99

Bnr. 331

Seksjonsnr. 1

Festenr.

Bygn. nr. 10277566

Bolignr. H0101

Merkenr. A2022-1424965

Dato 29.07.2022

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Innmeldt av Thomas Frøystad

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
 A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Energiattesten er bekreftet og offisiell.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.



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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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. 

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: Thomas Frøystad
Tlf:
Epost:

45050453
thomas@notar.no

Oppdragsnummer: 1‑0129/   22
Adresse:

Salgsoppgavedato:

Stadsnesvegen 19A, 6030 LANGEVÅG, gnr. 99,  
bnr. 331, snr. 1 i Sula kommune.

26.07.2022



Følg budrunden live!

Vi gir deg muligheten til å følge budrunden minutt for  

minutt på vår hjemmeside.

WWW.NOTAR.NO/    LIVE‑BUDGIVNING/    

NOTAR.NO


