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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



Bygdevegen 410

Vaksvika - Kurs- og leirsted med bla. 20 rom og 2  
boligenheter

Eiendommen er et kurs‑ og leirsted (tidligere Sportskapell) beliggende i Vaksvika i Ålesund kommune.

På eiendommen er oppført et større bygg utbygd i to etapper i 1961 og 1979, et bolighus med to boenheter fra 1979,  
samt et klokketårn etc.

Det har idag 19‑20 rom som kan leies ut med en enkel standard, 7 av rommene har egne bad. De andre har felles  
toalett/  dusjrom. Videre er det spisesaler, kapell‑rom, peisestue etc, gom gir muligheter for arrangementer. 

Det mest nærliggende markedet vil være å etablere et enklere overnattingstilbud kombinert med fritids‑ og  
rekreasjonsaktiviteter. 

PRISANTYDNING

4 750 000 KR
+ 122 720 ,‑ omk.



BYGDEVEGEN 410

Adresse
Bygdevegen 410, 6240 ØRSKOG

Prisantydning
Kr. 4 750 000,‑ + omk

Totalt ink. omkostninger
kr 4 872 720 ,‑

BRA
1526 kvm

Innhold
Eneboligen inneholder: 
Underetasje øst inneholder bad, wc, hall m/     trapp, 2  
soverom og bodareal.
Underetasje vest inneholder bad, wc, hall m/     trapp, 2  
soverom og bodareal.
1.etasje øst inneholder stue/     kjøkken, grovkjøkken,  
trapperom og 2 soverom. 
1.etasje vest inneholder stue/     kjøkken, grovkjøkken,  
trapperom og soverom.

Kurs‑/     fritidssenter:
1.etasje inneholder flere kjøkken, spisesal, 5 rom, ett  
med bad, kontor, lagerrom, personalrom mot  
nordvest med toalett og uteboder.
2.etasje inneholder 8 overnattingsrom + 2 felles bad/      
dusjkjerner, 6 overnattingsrom m/     bad, kapell,  
peisestue og 2 trapperom. 
Råloft. 

 

Fakta om eiendommen
BYGDEVEGEN 410

Eierform
Eiet

Boligtype
Næringsbygg

Byggeår
1961

Tomt
7922 kvm festet

Garasje/     Parkering
Gode parkeringsmuligheter på tomten. 

NOTATER
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BELIGGENHET 

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

BELIGGENHET
Eiendommen er beliggende i Vaksvik i Ålesund  
kommune, ca. 11 km fra Sjøholt sentrum. Dette er et rolig  
og naturskjønt område med flotte naturomgivelser i  
umiddelbar nærhet. Fra eiendommen er det kort til fjæra  
med fine turstier, badeplass og småbåthavn. Flotte  
turområder både sommer og vinter på Vaksvikfjellet,  
Grytalisætra, Lauparen og Kjersemsætra for å nevne noe. 

Dagligvarebutikk, bank, kafé, bensinstasjon,  
samfunnshus, bussterminal, kirke og idrettsanlegg finnes  
i Sjøholt sentrum. Her er det også barnehage, samt  
barne‑ og ungdomsskole. Det tar ca. 45 minutter å kjøre  
til handelssenteret Moa, og ca. 55 minutter til Ålesund  
sentrum. 
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Nøkkelinformasjon

EIENDOMMEN
ADRESSE 
Bygdevegen 410, 6240 ØRSKOG

OPPDRAGSNUMMER 
1‑0130/     22

SELGER 
 Sunnmøre Kurs Og Fritidssenter AS

MATRIKKEL 
Gårdsnummer 679, bruksnummer 12 og 15, i Ålesund  
kommune.

EIEFORM 
Eiet

BOLIGTYPE 
Næringsbygg

INFO ENERGIKLASSE
Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen.  
Laveste karakter må legges til grunn.

TOMT 
Festet tomt på 7.922 kvm.

BESKRIVELSE AV TOMT 
Tomten er svakt hellende mot syd. Tomten er dels  
asfaltert og dels gruset rundt byggene ellers naturtomt.  
Det er ikke foretatt noen form for undersøkelser av  
grunnen med tanke på forurensing.

Eiendommen består av to bruksnummer hvor bnr 12 har  
et areal på ca. 7222 kvm. Bnr 15 har et areal på 700 kvm.  
Dette er et punktfeste og har ikke fastsatte grenser.  
Arealet kan avvike ved en oppmåling. 

ÅRLIG FESTEAVGIFT
Kr 1 450,‑ pr år. 

REGULERING AV FESTEAVGIFT
Den årlige festeavgiften kan endres hvert 15. år. Blir det  
ikke enighet om den nye avgiften skal den fastsettes av  
sorenskriveren i Nordre Sunnmøre. 

FESTEKONTRAKT DATERT
27.12.1960.

TAKST 
Verdi‑/     lånetakst datert 07.07.2022. utført av Frode Mauren

BYGGEÅR 
Kurs‑/   fritidssenter: 1961 og 1979.
Enebolig: 1979. 

BYGGEMÅTE 
Kurs‑/     fritidssenter:
Bygget er fra 2 byggetrinn 1961 og 1979. Bygget mot vest  
har 2 etg + et kryploft, et mellombygg med 1 etg, det  
østligste bygget har 2 etg + et råloft. Bygningsmassen er i  
stor grad fra byggeårene og står derfor foran endel  
oppgradering/     modernisering. 1.etg i det eldste delen er  
bygd i murkonstruksjoner, mens 2.etg antagelig er i en  
bindingsverkkonstruksjon e.l. Både 1. og 2.etg i tilbygg og  
mellombygg er oppført i betongelementer. Det er i den  
eldste delen malte/     pussede murfasader og liggende  
bordkledning på fasader, tilbygg og mellombygg har  
frilagt singel i betongelementer, liggende bordkledning i  
gavlvegger. Vinduer er fra de to byggeårene i hovedsak  
malte trevinduer med 2‑lags isolerglass, men og endel  
vinduer med koblet glass. Dører er i stor grad tredører  
med enkle glass, men og noen aluminiumgdører med  
2‑lags gass fra 1979. Takkonstruksjonen er  
trekonstruksjoner fra de to byggeårene. Taktekking er  
metallplater og noe papptekking. Det er en mindre  
trebalkong ut fra 2.etg i tilbygg fra 1979. Det er i hovedsak  
betongdekker i de to byggene, men kan og være innslag  
av trebjelkelag.

Enebolig:
Bygget er en hel vertikaldelt 2‑mannsbolig. Drenering fra  
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byggeår, ukjent type. Byggegrunn er ukjent, antagelig  
betongfundamenier. Grunnmur er oppført i  
betongkonstruksjoner. Hovedetg er oppført i en  
bindingsverkkonstruksjon. Fasader i hovedetg er kledd  
med stående bordkledning, grunnmur er malt mur.  
Huset har i hovedsak malte trevinduer med 2‑lags glass,  
noen vinduer med kobla glass, alle fra byggeår. Mal  
hovedytterkør og malt balkongdør fra byggeår.  
W‑takstolkonstruksjon fra byggeår, gjør oppmerksom på  
at det er felles kryploft, uten branskille mellom enhetene.  
Metallplate som taktekking, antagelig fra byggeår.  
Utgang fra stuer i hovedetg til langsgående trebalkong  
mot syd, ca 8 kvm på hver boenhet. Trebjelkelag fra  
byggeår.

VIKTIG
Du bør lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers  
beskrivelse i salgsprospektet 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. 

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.

REGULERINGS‑ OG AREALPLANER 
Eiendommen er regulert til annet kombinert formål (  
herberge, bevertning, AlmenNyttig( iht reguleringsplan  
for gnr 79, bnr 12,13 og 15 på Vaksvikfjellet ‑  
Sportskappelet datert 29.03.2007.

§5.1 HERBERGE/     BEVERTNING/     ALMENNYTTIG
I dette området kan det føres opp bygninger tilknyttet  
bruk som serveringssted, overnatting, møtelokale,  
leirskole, utleiehytter og andre utleieboliger og lignende  
og almennyttig omsorsgarbeid inkl. institusjonsmessig  
rehabilitering. 

Bygninger skal føres opp i tradisjonell byggeskikk og  
materialbruk. Ved valg av materialer og farger skal det  
velges overflater og farger som tar omsyn til natur og  
omgivelser. 

Inne på egen grunn skal det etableres parkeringsplasser i  
samsvar med kommunen sine krav. 

Det skal etableres definert avkjørsel fra fylkesvegen.  
Langs fylkesvegen skal tomtearealet skilles fra denne  
med kantstein, rabatt. Mellom frisiktlinje og kjøreveg kan  
det ikke plasseres eller plantes noe som er høyere enn 0.5  
meter. 

Eiendommen er avsatt til forretning, nåværende samt  
noe LNF nord på eiendommen. 

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 Ålesund kommune.

OPPVARMING 
Kurs‑/     fritidssenter: 
Det er påvist to peiser, elementpipe i tilbygg,  
mursteinspipe i opprinnelig bygg. Gulvvarme i de fleste  
rom. Gulvvarme i en god del rom i tilbygg fra 1979.

Enebolig: 
Gulvvarme på begge badene. 

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

PARKERINGSFORHOLD 
Gode parkeringsmuligheter på tomten. 

VEI/     VANN/     KLOAKK 
Tilknyttet privat vannverk. Tilknyttet offentlig avløp.  
Eiendommen ligger langs Bygdevegen som er en  
fylkesveg. 

FERDIGATTEST/     MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 
Etter det kommunen opplyser foreligger det ikke  
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra byggets  
eiendommens opprinnelse. 

Oppføring av boliger før Plan‑ og Bygningsloven trådte i  
kraft i 1965 var ikke underlagt søknadsplikt. For slike bygg  
foreligger det derfor ofte hverken godkjente  
hustegninger, byggetillatelse eller brukstillatelse/   
ferdigattest. Dette medfører ikke at slike bygg er å anse  
som ulovelige per i dag. Eiendommen har imidlertidig  
vært i bruk siden 1961. 

Det foreligger byggemelding vedrørende tilbygg på  
sportskapellet datert 05.06.1979.

Det foreligger midlertidige brukstillatelser for vestre og  
østre del av boligen datert henholdsvis 13.12.1977 og  
04.07.1978

Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om  
før 01.01.1998, jfr. Plan‑ og bygningslovens § 21‑10, femte  
ledd. I disse tilfellene henlegger/  avviser kommunen  
henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette  
innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir  
lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve  
ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk.  
Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser  

knyttet til dette.

INNHOLD 
Eneboligen inneholder: 
Underetasje øst inneholder bad, wc, hall m/     trapp, 2  
soverom og bodareal.
Underetasje vest inneholder bad, wc, hall m/     trapp, 2  
soverom og bodareal.
1.etasje øst inneholder stue/     kjøkken, grovkjøkken,  
trapperom og 2 soverom. 
1.etasje vest inneholder stue/     kjøkken, grovkjøkken,  
trapperom og soverom.

Kurs‑/     fritidssenter:
1.etasje inneholder flere kjøkken, spisesal, 5 rom, ett med  
bad, kontor, lagerrom, personalrom mot nordvest med  
toalett og uteboder.
2.etasje inneholder 8 overnattingsrom + 2 felles bad/      
dusjkjerner, 6 overnattingsrom m/     bad, kapell, peisestue  
og 2 trapperom. 
Råloft. 

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte  
arealer er hentet fra verdi‑ og lånetakst datert 07.07.2022,  
utført av Frode Mauren.

STANDARD 
Enebolig:
Boenhetene har innvendig vinyl på gulv, malte/      
tapetserte vegger og himlingsplater i innvendig tak, noe  
malte panelplater i enhet mot øst.

I boligen mot vest er det satt inn i ettertid ei malt hvit  
profilert kjøkkeninnredning. I boligen mot øst er det ei  
kjøkkeninnredning fra byggeår med eikefinerfronter.

Begge badene er fra byggeår, de har epoxybelegg på  
gulv med gulvvarme, malte vegger og himlingsplater i  
tak. Bad mot øst har dusjkabinett, badekar, servant,  
mens bad mot vest har dusjkabinett og servant.  
Baderomsinventar mot vest er av noe nyere dato enn  
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bad mot øst. 

WC‑rommene har epoxybelegg på gulv, malte vegger,  
wc og servant. 

Boligene har kobberrør som vannrør og avløpsrør i  
hovedsak av plast fra byggeår.

El anlegg fra byggeårene med skrusikringer i el‑skap

Kurs‑/     fritidssenter: 
Overflater er i stor grad fra de to byggeårene, med noe  
enkle overflateoppgraderinger I bygget fra 1961 er det  
belegg på gulv, malte/     tapetserte/     panelte veggflater og  
malte/     panelte innvendige tak. I mellombygg er det i hall  
skiferheller på gulv, panelte vegger og himlingsplater i  
innvendige tak. I tilbygg fra 1979 er det i hovedsak  
betongkonstruksjoner på vegger og tak. Vinyl på gulv og  
stedvis noe panelte vegger, malte innvendige betongtak.  
Gulvvarme i de fleste rom.

Det er et eldre kjøkken i 1.etg i bygget fra 1961 malte  
fronter, malte vegger og tak. Videre et oppgradert  
kjøkken på 2000‑tallet i bakre deler med vinyl på gulv,  
fliser og malte veggflater og malte innvendige tak.  
Storkjøkken utstyr på dette kjøkkenet.

I tilbygg fra 1979 er det i 2.etg to våtroms‑kjerner med  
hver; vinylbelegg på gulv, malte betongvegger og malte  
betongtak. Dusjrom har to dusjkabinett , Toalettrom har  
vinyl på gulv, malte vegger og tak, WC og servant, delvis  
nyere wc. Det er i mellombygg 2 toalettkjerner (dame/      
herre) i tillegg et HC‑tolaett i midten. Det er  
epioxybelegg på gulv, malte plater på vegger og malte  
innvendige tak. 3 toaletter + servanter på dame. HC  
toalett og servant på HC toalett. Eldre wc og dusjrom i  
"personal‑avdeling" mot nordvest i bygg fra 1961.

Det er montert brannvarslingsanlegg i bygget, påvist  
enkle branntegninger.

AREALER 
Bruksareal: 1526 kvm.
Bruttoareal: 1556 kvm.
Enebolig
Bruksareal
Kjeller: 65 kvm Underetasje øst inneholder bad, wc, hall  
m/     trapp, 2 soverom og bodareal. Primærareal 45 kvm.
Kjeller: 65 kvm Underetasje vest inneholder bad, wc, hall  
m/     trapp, 2 soverom og bodareal. Primærareal 45
kvm. 
1. etasje: 73 kvm 1.etasje øst inneholder stue/     kjøkken,  
grovkjøkken, trapperom og 2 soverom. 
1. etasje: 73 kvm 1.etasje vest inneholder stue/     kjøkken,  
grovkjøkken, trapperom og soverom.
Bruttoareal BTA
Kjeller: 75 kvm 
Kjeller: 75 kvm 
1. etasje: 78 kvm 
1. etasje: 78 kvm 

Kurs‑/     fritidssenter
Bruksareal
1. etasje: 656 kvm 6 Flere kjøkken, spisesal, 5 rom, ett med  
bad, kontor, lagerrom, personalrom mot nordvest med  
toalett og uteboder.
2. etasje: 502 kvm 8 overnattingsrom + 2 felles bad/      
dusjkjerner, 6 overnattingsrom m/     bad, kapell, peisestue  
og 2 trapperom. 
3. etasje: 92 kvm Råloft. 
Bruttoareal BTA
1. etasje: 680 kvm 
2. etasje: 525 kvm 
3. etasje: 96 kvm 

Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens  
faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av  
bygningsmyndighetene.
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ØKONOMI
PRISANTYDNING 
Kr. 4 750 000,‑

VERDITAKST
Kr 5 100 000,‑

KOMMUNALE AVGIFTER
Kr 24 928,‑ pr år 2022

INFO KOMMUNALE AVGIFTER
Kommunale avgifter inkluderer avløp og feie‑ og  
tilsynsgebyr. 

Kommunale avgifter blir fordelt på fire terminer i 2022. 

EIENDOMSSKATT
Kr 6 144,‑ pr 2022

INFO EIENDOMSSKATT
Eiendomsskatten blir fordelt på fire terminer i 2022.

Ifølge selger er den årlige avgiften til det private  
vassverket pålydende kr 10 000,‑ pr 2022. 

INFORMASJON OM FORMUEVERDI 
I følge opplysninger fra Altinn så foreligger det per dato  
ingen formuesverdi knyttet til eiendommen. 

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

OMKOSTNINGER 
Prisantydning kr 4 750 000,‑
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. 4 872 720,‑

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 
Bruksnummer 12: 

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

Heftelser i eiendomsrett:
1960/     105539‑4/     58 29.12.1960 FESTEKONTRAKT ‑ VILKÅR
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 30

1998/     12733‑3/     58 15.10.1998 ** NYE VILKÅR ‑ FESTE
Festetid: 99 år
Årlig festeavgift: 1000
Bestemmelser om regulering av leien
Overdragelse skal godkjennes av grunneier.
Med flere bestemmelser.
Festekontrakten ligger vedlagt i salgsoppgaven. 

1963/     100815‑1/     58 25.02.1963 BESTEMMELSE OM VEG
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Vegvesenets betingelser vedtatt. 
Ligger vedlagt i salgsoppgaven. 

2009/     433728‑2/     200 17.06.2009 BORETT
Rettighetshaver: REITE OVE JARLE
FØDT: 16.09.1945
Hefter i ideell 1/     8 av matrikkelenhet tilhørende:
REITE TRON ESPEN
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Selger Ove reite og ektefelle Åse Kristine Reite skal ha  
borett i sitt nåværende bolighus så lenge dei ønsker det.  
Dersom de varig flytter fra eiendommen faller boretten  
bort. De skal selv bære kostnadene med vedlikehold,  
strøm og kommunale avgifter knyttet til boligen. 

2009/     433728‑3/     200 17.06.2009 BORETT
Rettighetshaver: REITE ÅSE KRISTINE FARKVAM
FØDT: 10.10.1947
Hefter i ideell 1/     8 av matrikkelenhet tilhørende:
Selger Ove reite og ektefelle Åse Kristine Reite skal ha  
borett i sitt nåværende bolighus så lenge dei ønsker det.  
Dersom de varig flytter fra eiendommen faller boretten  
bort. De skal selv bære kostnadene med vedlikehold,  
strøm og kommunale avgifter knyttet til boligen. 

Heftelser i festerett:
1960/     105539‑4/     58 29.12.1960 FESTEKONTRAKT ‑ VILKÅR
GJELDER FESTE
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 30
1998/     12733‑3/     58 15.10.1998 ** NYE VILKÅR ‑ FESTE
Festetid: 99 år
Årlig festeavgift: 1000
Bestemmelser om regulering av leien
Overdragelse skal godkjennes av grunneier.
Med flere bestemmelser

GRUNNDATA
1959/     103025‑1/     58 14.09.1959 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1507 GNR: 679

BNR: 1
EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER

1977/     106298‑1/     58 27.09.1977 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1507 GNR: 679
BNR: 15

2020/     215828‑1/     200 01.01.2020
00:00
OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
Tidligere:
KNR: 1523 GNR: 79 BNR: 12

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Bnr 15:

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

Heftelser i eiendomsrett:
1960/     105539‑5/     58 29.12.1960 FESTEKONTRAKT ‑ VILKÅR
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 30
1998/     12733‑4/     58 15.10.1998 ** NYE VILKÅR ‑ FESTE
Festetid: 99 år
Årlig festeavgift: 1000
Bestemmelser om regulering av leien
Overdragelse skal godkjennes av grunneier.
Med flere bestemmelser

2009/     433728‑2/     200 17.06.2009 BORETT
Rettighetshaver: REITE OVE JARLE
FØDT: 16.09.1945
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Hefter i ideell 1/     8 av matrikkelenhet tilhørende:
REITE TRON ESPEN
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Selger Ove reite og ektefelle Åse Kristine Reite skal ha  
borett i sitt nåværende bolighus så lenge dei ønsker det.  
Dersom de varig flytter fra eiendommen faller boretten  
bort. De skal selv bære kostnadene med vedlikehold,  
strøm og kommunale avgifter knyttet til boligen. 

2009/     433728‑3/     200 17.06.2009 BORETT
Rettighetshaver: REITE ÅSE KRISTINE FARKVAM
FØDT: 10.10.1947
Hefter i ideell 1/     8 av matrikkelenhet tilhørende:
REITE TRON ESPEN
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Selger Ove reite og ektefelle Åse Kristine Reite skal ha  
borett i sitt nåværende bolighus så lenge dei ønsker det.  
Dersom de varig flytter fra eiendommen faller boretten  
bort. De skal selv bære kostnadene med vedlikehold,  
strøm og kommunale avgifter knyttet til boligen. 

Heftelser i festerett:
1960/     105539‑5/     58 29.12.1960 FESTEKONTRAKT ‑ VILKÅR
GJELDER FESTE
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 30
1998/     12733‑4/     58 15.10.1998 ** NYE VILKÅR ‑ FESTE
Festetid: 99 år
Årlig festeavgift: 1000
Bestemmelser om regulering av leien
Overdragelse skal godkjennes av grunneier.
Med flere bestemmelser

GRUNNDATA
1977/     106298‑1/     58 27.09.1977 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1507 GNR: 679
BNR: 12

2020/     1270096‑1/     200 01.01.2020

00:00
OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
Tidligere:
KNR: 1523 GNR: 79 BNR: 15

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

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

GRUNNBOKSDATO 
26.07.2022

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

BAKGRUNN FOR OPPLYSNINGER I  
SALGSOPPGAVEN
Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger som er  
gitt av selger, befaring av eiendommen samt innhenting  
av nødvendige dokumenter og evt. takst/      
boligsalgsrapport.

SALGSOPPGAVE SIST OPPDATERT 
03.08.2022

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 1.00% av kjøpesum (inkl. mva).
Salgstilretteleggelse kr. 10 000,‑ (inkl. mva.)
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Oppgjørsgebyr kr. 6 500,‑ (inkl. mva.)
Digital markedspakke bolig kr. 22 500,‑ 
(inkl. mva.)
Visninger (pr. stk.) og overtakelse kr. 1 500,‑ 
(inkl. mva.)
Grunnbok/     e‑tinglysing kr. 1 500,‑ (inkl. mva.)
Trykking av prospekt kr. 1 000,‑ (inkl. mva.)
Fotografering kr. 5 000,‑ (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  
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.

KONSESJON
Etter lov 23. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved  
erverv av fast eiendom mv. § 4 kreves det egenerklæring  
om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne  
handelen at kjøper signerer egenerklæring om  
konsesjonsfrihet, og at erklæringen godkjennes av  
kommunen før overtakelse. Erklæringen vedlegges  
skjøtet ved tinglysning, og overtakelse kan ikke foretas  
før erklæring om konsesjonsfrihet foreligger i signert og  
godkjent stand. Et eventuelt konsesjonsgebyr dekkes av  
kjøper. Konferer megler for nærmere informasjon.

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  
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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 
‑ Tilstandsrapport
‑ Egenerklæring
‑ Situasjonskart
‑ Reguleringskart
‑ Byggtegning
‑ Planskisse av enebolig
‑ Byggemelding
‑ Festekontrakt
‑ Bestemmelse om veg 

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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VERDITAKST
Kurs - og leirsted
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Gnr 679: Bnr 12
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SERTIFISERT TAKSTMANN
Takstmann  Frode K. Mauren
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Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
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Dato befaring: 30.06.2022
Utskriftsdato: 08.07.2022
Dato verdisetting: 07.07.2022
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Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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2 Sammendrag

Konklusjon/
markedsvurdering:

 Eiendommen er et kurs- og leirsted (tidligere Sportskapell) beliggende i Vaksvika i Ålesund
kommune (tidl Ørskog Kommune).
På eiendommen er oppført et større bygg utbygd i to etapper i 1961 og 1979, et bolighus med to
boenheter fra 1979, samt et klokketårn etc.

Bygningsmassen er i stor grad fra byggeårene og står derfor foran endel oppgradering/modernisering
etc.

Anlegget har hatt begrenset drift senere år, og markedsmessig må det bygges opp igjen på nytt.

Det har idag 19-20 rom som kan leies ut med en enkel standard, 7 av rommene har egne bad, men
fra 1979. De andre har felles toalett/dusjrom.
Videre er det spisesaler, kapell-rom, peisestue etc, gom gir muligheter for arrangement etc, men det
vil kreve oppgraderinger skal en operere innenfor dette markedet.
Det mest nærliggende markedet vil være å etablere et enklere overnattingstilbud som konkurrerer
mot campingplass/enklere hytter/telt.

Basert på en enkel drift med ca 20 overnattingsrom à kr 600 pr døgn og en beleggsprosent på ca
100 døgn pr rom pr år, så gir dette et bruttopotensiale på ca 1,2 mill i leieinntekter, en slik drift krever
imidlertid driftsutgifter; disse settes til kr 550`.

Selv om nivået er relativt lavt så vil det være beheftet  usikkerhet rundt markedsmessig  og behov for
oppgraderinger.
I tillegg så har ene boligen vært utleid for kr 6000 pr mnd, det settes en normal markedsleie på kr
6500 pr mnd.

Videre legges det inn en helt nødvendig oppgradering på ca 1 mill, oppgraderingsbehovet er
vesentlig større, men dette nivået vil være med på å øke muligheten for å oppnå det skisserte nivået.
Tomta er festet på ei relativt lav festeavgift frem til 2028, det er fremforhandlet en utkjøpssum på ca 1
mill iflg eier.   Ved innløsning av tomta så gir dette et mer langsiktig perspektiv på driften/
utvidelsesmuligheter, så det legges inn fradrag for innløsing av tomta i beregningene.

Basert på den visuelle befaringen, markedskunnskap og erfaring antas eiendommen å kunne
omsettes for den stipulerte markedsverdi i dagens markedssituasjon.

Kunde/rekvirent: Sunnmøre Kurs Og Fritidssenter AS
Postboks 195, 6101 VOLDA.  Tlf. 990 01 244

Formål med taksten: Taksten gjelder over et anlegg som har hatt forskjellige driftsformer, opprinnelig et Sportskapell bygd
av KFUM/KFUK på 1960/70-tallet.  Siste 20 årene vært evangeliesenter og leirsted etc.
Anlegget er på ei ca 7,2 måls stor festetomt på tomta er oppført et større bygg i flere byggetrinn med
overnattingsrom, forsamlingslokaler etc i tillegg en hel vertikaldelt tomannsbolig med 2 boenheter.
Anlegget skal nå selges.

Verdi: Kr. 5 100 000
Dato verdisetting: 07.07.2022

Takstmann: Frode K. Mauren Tlf.: 922 36 850
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.

VALDERØYA, 08.07.2022

Takstmann  Frode K. Mauren
Telefon: 922 36 850
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3 Introduksjon

3.1 Informasjon fra kunden

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider
Offentlige planer
Situasjonskart
Tegninger
Brukstillat./ferdigatt. Finnes ikke
Eiendomsdata.no
Eier
Infoland.no
Norges Eiendommer

3.2 Generell informasjon
Beskrivelse av eiendommen Eiendommen er et kurs- og leirsted (tidligere Sportskapell) beliggende i Vaksvika i Ålesund

kommune (tidl Ørskog Kommune).

På eiendommen er oppført et større bygg utbygd i to etapper, et bolighus med to boenheter
samt et klokketårn etc.

Hva slags verdi
(markedsverdi ec)

Markedsverdi

Kunde/rekvirent: Sunnmøre Kurs Og Fritidssenter AS
Postboks 195, 6101 VOLDA.  Tlf. 990 01 244

Formålet med oppdraget Verditaksering ifm salg.

Standarder som legges til
grunn

NT  s retningslinjer for taksering av næringseiendommer.

Retningslinjer Jfr foran

Takstmannens status og
erfaring

Takstmannen har sin utdanning innen eiendom fra NBT/Norges eiendomshøyskole, NT/Norges
Eiendomsakademi samt Certificate in Property Valuation & Development fra Sheffield Hallam
University. Har drevet med taksering av næringseiendom fra 2002.

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 30.06.2022
Frode K. Mauren. Tlf. 922 36 850
Sunnmøre Kurs Og Fritidssenter AS v/ A Simonnes. Tlf. 990 01 244
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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.

3.3 Beskrivelse av eiendommen

3.3.1 Eiendomsinformasjon

Eiend.betegnelse: Kurs - og leirsted

Konsesjonsplikt Nei

Adkomst Eiendommen har adkomst fra Bygdevegen - anlegget ligger  ca 4 km fra hovedvegen mellom
Sjøholt-Valldal/Geiranger etc.

Vann Eiendommen er tilknyttet privat vassverk i området.

Avløp Eiendommen har offentlig avløp.

Regulering Eiendommen ligger i område som er regulert til  herberg/bevertning/amennyttige formål jfr §5-1
i reguleringsbestemmelsene.

Kommuneplan Eiendommen ligger i område som  i kommuneplan er store deler avsatt  til næring, bakre deler
er LNF-område.

3.3.2 Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1507 ÅLESUND Gnr: 679 Bnr: 12
Eiet/festet: Festet
Areal: 7 222 m² Arealkilde: Ambita Infoland
Hjemmelshaver: Vaksvik Karl Johan 3/8  m.fl. - Hjemmelshavere

Sunnmøre Kurs Og Fritidssenter AS 1/1 - Gjelder feste
Adresse: Bygdevegen 410 6240 ØRSKOG
Kommentar:
Festeopplysn.: Festekontrakt inngått år: 1960 Reguleres år: 2028 Utløper år: 2059
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3.3.3 Beskrivelse av tomt

Tomtens anvendelse Tomten er anvendt til til et leirskolebygg som er bygd ut i 2 etapper; 1969 og 1979.  Videre en
hel vertikaldelt 2-mannsbolig med 2 boenheter fra 1979.

Tomtens form Tomten er svakt hellende mot syd.

Grunnforhold og
fundamentering

Tomten er dels asfaltert og dels gruset rundt byggene ellers naturtomt.

Miljø og forurensning Det er ikke foretatt noen form for undersøkelser av grunnen med tanke på forurensing.

Utnyttelse Tomten er utnyttet til dagens formål/virksomhet -  kurs og leirsted.

Utbyggingspotensiale Utifra størrelse på tomta bør det ligge til rette for ytterligere bygningsmasse om markedet
skulle tilsi dette.

3.3.4 Beskrivelse av områdene rundt

Utbygging, år Tomta og anlegget er opparbeidet og utbygd med første trinn; sportskapellet i 1961, tilbygd
overnattingsfløy etc i 1979.

2-mannsboligen fra 1979.

Områdene rundt Nærområdet består i hovedsak av landbrukseiendommer, noe fritidseiendommer og en
campingplass..

Transport og
kommunikasjon

Begrenset offentlig kommunikasjon i området.

Infrastruktur Anlegget ligger rett ved Bygdevegen og har sånn sett god adkomst.  Ca 4 km ned til
hovedvegen.

Parkering Det er opparbeidet  godt med parkering på anlegget.
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3.4 Bygninger på eiendommen

3.4.1 Kurs-/fritidssenter

Bygningsdata
Byggeår: 1961  Kilde: Tilbygg i 1979

Arealer:

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Kommentar

Loft 96 92 Råloft
2. etasje 525 502 8 overnattingsrom + 2 felles bad/dusjkjerner, 6 overnattingsrom

m/bad, kapell, peisestue, 2 trapperom etc.
1. etasje 680 656 Flere kjøkken, spisesal, 5 rom, ett med bad, kontor, lagerrom,

personalrom mot nordvest med toalett etc, uteboder.
Sum bygning: 1 301 1 250

Kommentar areal
Det foreligger fra kommunen kun tegninger på tilbygg bakover på det opprinnelige bygget.  Areal er ca-areal.

Konstruksjoner og innvendige forhold:

Bygning generelt
Bygget er fra 2 byggetrinn  1961 og 1979.
Bygget mot vest har 2 etg + et kryploft, et mellombygg med 1 etg, det østligste bygget har 2 etg + et råloft.

Drenering
Drenering er fra byggeårene og ukjent type, antagelig kun drenerende masser.

Grunn og fundamenter
Byggegrunn er  ukjent.

Ytterveggskonstruksjon
1.etg i det eldste delen er bygd i murkonstruksjoner, mens 2.etg antagelig er i en bindingsverkkonstruksjon e.l., , både 1. og
2.etg i tilbygg og  mellombygg  er oppført i betongelementer.

Fasader
Det er i den eldste delen malte/pussede murfasader og liggende bordkledning på fasader, tilbygg og mellombygg har frilagt
singel i betongelementer, liggende bordkledning i gavlvegger.

Utvendige dører og vinduer
Vinduer er fra de to byggeårene i hovedsak malte trevinduer med 2-lags isolerglass, men og endel vinduer med koblet glass.
Dører er i stor grad tredører med enkle glass, men og noen aluminiumgdører med 2-lags gass fra 1979.

Takkonstruksjon
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Takkonstruksjonen er trekonstruksjoner fra de to byggeårene.

Taktekking
Taktekking er metallplater og noe papptekking, av eldre dato.

Terrasser og balkonger
Det er en mindre trebalkong ut fra 2.etg i tilbygg fra 1979.

Etasjeskillere
Det er i hovedsak betongdekker i de to byggene, men kan og være innslag av trebjelkelag.

Innvendige overflater
Overflater er i stor grad fra de to byggeårene, med noe enkle overflateoppgraderinger

I bygget fra 1961 er det belegg på gulv, malte/tapetserte/panelte veggflater og malte/panelte innvendige tak.

I mellombygg er det i hall skiferheller på gulv, panelte vegger og himlingsplater i innvendige tak.

I tilbygg fra 1979 er det i hovedsak betongkonstruksjoner på vegger og tak. Vinyl på gulv og stedvis noe panelte vegger, malte
innvendige betongtak.  Gulvvarme i de fleste rom.

Innvendige dører og vinduer
Det er i tilbygg endel furu fyllingsdører, ellers glatte finerdører og glatte malte innvendige dører.

Innvendige trapper
Innvendige trapper er betongtrapper som er belagt med terrassobelegg.

Kjøkkeninnredning
Det er et eldre kjøkken i 1.etg i bygget fra 1961 malte fronter, malte vegger og tak.
Videre et oppgradert kjøkken på 2000-tallet i bakre deler med vinyl på gulv, fliser og malte veggflater og malte innvendige tak.
Storkjøkken utstyr på dette kjøkkenet.

Våtrom/wc-rom
I tilbygg fra 1979 er det i 2.etg to våtroms-kjerner med hver;  vinylbelegg på gulv,  malte betongvegger og malte betongtak.
Dusjrom har  to dusjkabinett ,
Toalettrom har vinyl på gulv, malte vegger og tak, WC og servant, delvis nyere wc.
Det er i mellombygg 2 toalettkjerner (dame/herre) i tillegg et HC-tolaett i midten.
Det er epioxybelegg på gulv, malte plater på vegger og malte innvendige tak.  3 toaletter + servanter på dame. HC toalett og
servant på HC toalett.

Eldre wc og dusjrom i "personal-avdeling" mot nordvest i bygg fra 1961.

Ventilasjon primæranlegg
Det er ikke noen ventilasjonsanlegg, i all hveodsak naturlig ventilering gjennom ventiler/vindusventiler.

Elektrisk primæranlegg
El anlegg er i stor grad fra de to byggeårene, skrusikrigner i el-skapet.
Gulvvarme i en god del rom i tilbygg fra 1979.

Brannvarslingsanlegg
Det er montert brannvarslingsanlegg i bygget, påvist enkle branntegninger.

Pipe og ildsted
Det er påvist to peiser, elementpipe i tilbygg, mursteinspipe i opprinnelig  bygg.
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3.4.2 Bolighus

Bygningsdata
Byggeår: 1979

Arealer:

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Kommentar

1.etasje vest 78 73 Stue/kjøkken, grovkjøkken, trapperom og soverom.
Underetasje vest 75 65 Bad, wc, hall m/trapp, 2 soverom og bodareal. Primærareal  45

kvm
1. etasje  øst 78 73 Stue/kjøkken, grovkjøkken, trapperom og 2 soverom
Underetasje øst 75 65 Bad, wc, hall m/trapp, 2 soverom og bodareal. Primærareal  45

kvm
Sum bygning: 306 276

Konstruksjoner og innvendige forhold:

Bygning generelt
Bygget er en hel vertikaldelt 2-mannsbolig med to nokså identiske boenheter.
Bygget har hovedetg + underetg+kryploft.

Drenering
Drenering fra byggeår, ukjent type.

Grunn og fundamenter
Byggegrunn er ukjent, antagelig betongfundamenier.

Grunnmurskonstruksjon
Grunnmur er oppført i betongkonstruksjoner.

Ytterveggskonstruksjon
Hovedetg er oppført i en bindingsverkkonstruksjon.

Fasader
Fasader i hovedetg er kledd med stående bordkledning, grunnmur er malt mur.

Utvendige dører og vinduer
Huset har i hovedsak malte trevinduer med 2-lags glass, noen vinduer med kobla glass, alle fra byggeår.
Mal hovedytterkør og malt balkongdør fra byggeår.

Takkonstruksjon
W-takstolkonstruksjon fra byggeår, gjør oppmerksom på at det er felles kryploft, uten branskille mellom enhetene.

Taktekking
Metallplate som taktekking, antagelig fra byggeår.

Terrasser og balkonger
Utgang fra stuer i hovedetg til langsgående trebalkong mot syd, ca 8 kvm på hver boenhet.

Etasjeskillere
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Trebjelkelag fra byggeår.

Innvendige overflater
Boenhetene har innvendig vinyl på gulv, malte/tapetserte vegger og himlingsplater i innvendig tak, noe malte panelplater i
enhet mot øst.

Kjøkkeninnredning
I boligen mot vest er det satt inn i ettertid ei malt hvit profilert kjøkkeninnredning (eldre innredning), i boligen mot øst er det ei
kjøkkeninnredning fra byggeår med eikefinerfronter.

Bad/wc-rom
Begge badene er fra byggeår, de har epoxybelegg på gulv med gulvvarme, malte vegger og himlingsplater i tak. Bad mot øst
har dusjkabinett, badekar, servant, mens bad mot vest har dusjkabinett og servant.

WC-rommene har epoxybelegg på gulv, malte vegger, wc og servant.

Sanitær primæranlegg
Boligene har kobberrør som vannrør og avløpsrør i hovedsak av plast fra byggeår.

Ventilasjon primæranlegg
Boligene har periodisk avtrekk fra kjøkken, ellers naturlig ventilasjon gjennom veggventiler/vindusventiler.

Elektrisk primæranlegg
El anlegg fra byggeårene med skrusikringer i el-skap.
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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 %

Bolighus
  -Leilighet
      Bolighus 1. og 2.etg 24 stk 6 500 156 000 7/2022 100
Sum: 156 000
Kurs-/fritidssenter
  -Overnattingsrom
      Leirskolested med ca 20
overnattingsrom

hele bygget 2000 stk 600 1 200 000 7/2022 100

Sum: 1 200 000
Total: 1 356 000

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 %

Bolighus
  -Ledig
      Bolighus 1. og 2.etg 24 stk 6 500 156 000 7/2022 100
Sum: 156 000
Kurs-/fritidssenter
  -Ledig
      Leirskolested med ca 20
overnattingsrom

hele bygget 2000 stk 600 1 200 000 7/2022 100

Sum: 1 200 000
Total: 1 356 000
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Utleiekontrakter og ledige lokaler

4.2 Beskrivelse av eiendomsmarkedet
Kort beskrivelse Fra 1. januar 2020 ble Ålesund kommune utvidet ved sammenslåing med kommunene Haram,

Sandøy, Skodje og Ørskog og totalt ca 65000 innbyggere.Kommunen ligger ytterst ved
fjordsystemene på Sunnmøre og er et tjeneste- og kommunikasjonsknutepunkt for regionen.
Kommunen har stort og eksportrettet næringsliv.
Tettstedet er landets 9. største, og det  største mellom Bergen og Trondheim.
Takstobjektet ligger i tidligere Ørskog kommune i indre deler av Ålesund kommune.

Leiepriser utleieobjekt Anlegget har hatt begrenset drift senere år, og markedsmessig må det bygges opp igjen på
nytt.

Det har idag 19-20 rom som kan leies ut med en enkel standard, 7 av rommene har egne bad,
men fra 1979. De andre har felles toalett/dusjrom.
Videre er det spisesaler, kapell-rom, peisestue etc, gom gir muligheter for arrangement etc,
men det vil kreve oppgraderinger skal en operere innenfor dette markedet.

Det mest nærliggende markedet vil være å etablere et enklere overnattingstilbud som
konkurrerer mot campingplass/enklere hytter/telt.

Basert på en enkel drift mr ca 20 overnattingsrom à kr 600 pr døgn og en beleggsprosent på
ca 100 døgn pr rom, så gir dette et bruttopotensiale på ca 1,2 mill i leieinntekter, en slik drift
krever imidlertid driftsutgifter; disse settes til kr 550`.

Selv om nivået er relativt lavt så vil det være beheftet  usikkerhet rundt markedsmessig  og
behov for oppgraderinger.

I tillegg så har ene boligen vært utleid for kr 6000 pr mnd, det settes en normal markedsleie på
kr 6500 pr mnd.

Videre legges det inn en helt nødvendig oppgradering på ca 1 mill, oppgraderingsbehovet er
vesentlig større, men dette nivået vil være med på å øke muligheten for å oppnå det skisserte
nivået.

Tomta er festet på ei relativt lav festeavgift frem til 2028, det er fremforhandlet en utkjøpssum
på ca 1 mill iflg eier.   Det er usikkert hva festeavgiften kan bli på i 2028.  Det er i kalkylen lagt
inn innløsning av denne.
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Salgspriser Det er ikke omsatt noen sammenlignbar eiendom i området eller distriktet.

Tidligere takster

Markedsutsikter Det har i indre strøk vært omsatt noen campingplasser i prisleiet fra 2-6 mill, det er nok i  dette
markedet takstobjektet vil konkurrere, disse har imidlertid lagt mer sentralt til i forhold til trafikk.

4.3 Inntekter/kostnader

Inntekter
Arealtype Kontrakter Markedsleie

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

Sum

Arealtype Kontrakter Markedsleie
Enhet Kr./enhet Pris/år Enhet Kr./enhet Markedsleie

pr år
Leilighet 24 6 500 156 000
Overnattingsrom 2 000 600 1 200 000
Sum 0 1 356 000
Total 1 356 000

Inntektsoverskudd
Inntekter (overført) 1 356 000
Tap ved ledighet, %
Normale eierkostnader, årlig
   Festeavgift 1 450
   FDV 550 000
   Eiendomsskatt 6 000 557 450

Eiendommens inntektsoverskudd 798 550
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5 Verdisetting

5.1 Tomteverdi

Metode: Tomta er festet på en relativt lav festeavgift kr 1450, neste regulering i 2028.  Iflg eier er det forhandlet med
grunneier om en innløsningssum på festetomten til kr 1 mill.

Verdi tomt
Tomteareal
Tomteareal, overført fra matrikkeldata: 7 222,0 m²

Sum areal: 7 222,0 m²

Verdi tomt
Ansatt verdi tomt: 1 000 000

Verdi tomt: 1 000 000

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.

Kurs-/fritidssenter
    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 40 000 000

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

25 000 000

    Sum teknisk verdi – Kurs-/fritidssenter 15 000 000

Bolighus
    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 6 855 012

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

3 000 000

    Sum teknisk verdi – Bolighus 3 855 012

Sum teknisk verdi bygninger 18 855 012
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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 (10 år nullkupong rente) på 3,1 % og en
inflasjon på 2,0 % som er det samme som inflasjonsmålet til Norges Bank. Ved beregning av
realavkastningskravet er det lagt til et risikopåslag på 10,75 % i forhold til rente, objekt, marked og kurans.
Renterisikoen er satt til 1,5 % da det fortsatt er en del uro i finansmarkedet i Europa og verden forøvrig og dette
gjør at markedet antar renten vil holde seg  forholdsvis lav fremover.
Den generelle eiendomsrisiko er satt til 1,50 % .
Markedsrisikoen er satt til 4  % -  vært begrenset drift senere år, markedet må bygges opp.
Objektrisiko/kurans er satt til 3,75  % - bygnignsmasse i stor grad v eldre dato, står foran endel oppgradering.

Forutsetninger
Effektiv risikofri rente: 3,10 %
- Inflasjon: 2,00 %
Realrente, avrundet: 1,10 %
Objektrisiko 3,75 %
Markedsrisiko 4,00 %
Eiendomsrisiko 1,50 %
Renteglidning 1,50 %
Realavkastningskrav: 11,85 %

Beregning av kapitalisert verdi
Eiendommens inntektsoverskudd (overført fra inntekter/kostnader) 798 550
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi,
beregnet av inntektsoverskuddet (Kr.  798 550 ) når realrenten er  11,85% 6 738 819
   Korreksjon: Helt nødvendige oppgraderinger -1 000 000
   Korreksjon: Innløsing festetomt -1 000 000 -2 000 000
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi: 4 738 819
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi (avrundet): 4 740 000

5.4 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.

Forutsetninger
Effektiv risikofri rente: 3,10 %
- Inflasjon: 2,00 %
Realrente, avrundet: 1,10 %
Objektrisiko 3,75 %
Markedsrisiko 4,00 %
Eiendomsrisiko 1,50 %
Renteglidning 1,50 %
Realavkastningskrav: 11,85 %
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Spesielle kostnader for kontantstrømanalysen
Beskrivelse År Beløp
Fratrekk helt nødvendige oppgraderinger 2022 1 000 000
Innløsning av festetomt 2022 1 000 000

Kontantstrømanalyse
Normale eierkostnader: 557 450 Fra nettokap. Analyse f.o.m.:
Realavkastningskrav: 11,85 % År: 2022
Inflasjon: 2,00 % Måned: 7
Diskontert rente: 13,85 % Antall år: 10
Inntektsutvikling: 2,00 %
Kostnadsutvikling: 2,00 %
Generell ledighet: 0,0 %     F.o.m. år:

År Leieinntekter Normale eierkostn. Spesiell kostn. Generell ledighet Endring likviditet Nåverdi
2022 678 000 278 725 2 000 000 -1 600 725 -1 600 725
2023 1 383 120 568 599 814 521 715 433
2024 1 410 782 579 971 830 811 640 968
2025 1 438 998 591 570 847 428 574 253
2026 1 467 778 603 402 864 376 514 483
2027 1 497 134 615 470 881 664 460 933
2028 1 527 076 627 779 899 297 412 957
2029 1 557 618 640 335 917 283 369 975
2030 1 588 770 653 142 935 629 331 466
2031 1 620 546 666 204 954 341 296 966
2032 826 478 339 764 486 714 133 028
Nåverdi av resultat, sum: 2 849 737

Estimert Kalkulert
Restverdi, fra endring likviditet siste hele år: 8 214 582
Nåverdi av restverdi: 2 245 201
Nåverdi inkludert nåverdi av restverdi: 2 849 737 5 094 938

Korreksjoner med engangsbeløp for utbyggingspotensiale etc.
Nåverdi inkludert nåverdi av restverdi (inkl. event. korreksjoner): 2 849 737 5 094 938
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5.5 Følsomhetsanalyse



Initialer selger: Initialer kjøper (ved oppgjørsoppdrag): 1 

 

 

EGENERKLÆRINGSSKJEMA 
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven 

 
 

 
 
 
 

 
 

Når kjøpte du boligen? 
 

Har du bodd boligen siste 12 mnd? Nei Ja 
 
I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?  Polise/avtalenr.  

 

Selger 1 Fornavn  Etternavn  
 

Selger 2 Fornavn  Etternavn  

 
SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER (spørsmål som besvares med «Ja», skal beskrives nærmere i «Beskrivelse») 

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

 

Nei Ja Beskrivelse 

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3. 

Nei Ja Beskrivelse 
 

2.1 Redegjør for årstallet og hva som ble gjort: 
 

Beskrivelse 
 

2.2 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? 
 

Nei Ja Beskrivelse 
 

2.3 Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. 
 

Beskrivelse 
 

2.4 Er arbeidet, eller deler av arbeidet, utført av ufaglært eller ved egeninnsats/dugnad? 
 

Nei Ja Beskrivelse 

2.5 Er forholdet byggemeldt? Nei Ja 
 

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

Nei Ja Beskrivelse 

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller vært kontroll på vann/avløp? Hvis nei, gå videre til punkt 5. 

Nei Ja Beskrivelse 

Adresse   

Hvor lenge har du bodd i boligen? År Mnd 

 
Oppdragsnr. Meglerfirma 

Postnr. Sted 

1999

Fredlund AS ved Asbjørn Simonnes

Gjensidige 88178328

Sprekk i et vannrør på ett av rommene

Røret ble skiftet ut og tilknyttede plater med isolasjon ble skiftet ut

Overgangen 2018/2019 . 

Ble fornyet i rørsystemet både i underetasjen og i overetasjen

Nordstrand AS fra Valderøy

Utskiftning av plater ble gjort på dugnad

Sprekk i et vannrør tilknyttet vaskeservant samt utskiftning av en stoppekran på kjøkkenet

Notar Ålesund

Keiser Wilhelmsgt.34

6003 Ålesund



Initialer selger: Initialer kjøper (ved oppgjørsoppdrag): 2 

 

 

4.1 Er arbeidet utført av ufaglært eller ved egeninnsats/dugnad? 
 

Nei Ja Beskrivelse 
 

4.2 Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. 
 

Beskrivelse 
 

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

Nei Ja Beskrivelse 
 

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

Nei Ja Beskrivelse 
 

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

Nei Ja Beskrivelse 
 

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

Nei Ja Beskrivelse 
 

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

Nei Ja 
 

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

Nei Ja Beskrivelse 
 

10.1 Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag? Hvis ja; beskriv hvilke tiltak som er utført. 
 

Nei Ja Beskrivelse 
 

10.2 Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. 

Beskrivelse 
 

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? 
Hvis nei, gå videre til punkt 12. 

Nei Ja Beskrivelse 
 

11.1 Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses. 

Beskrivelse 
 

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

Nei Ja Beskrivelse 
 

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

Nei Ja Beskrivelse 
 

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

 

Nei Ja Beskrivelse 
 

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

Nei Ja Kommentar 
 

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

Nei Ja Beskrivelse 

Mye av arbeidet ble utført gjennom egeninnsats og ved dugnad

Rørlegger Olav Ekornes, 6240 Ørskog

Ett drensrør mellom gammelt og nytt bygg gikk tett som er i ferd med å bli utbedret

Det gamle kjøkkenet ble skiftet ut med et komplett nytt og flisbelagt kjøkken i 1999.

I enkelte vintermåneder har noen mus blitt tatt på musefelle i gamlekjøkkenet, .

Pga det tette trensrøret nevnt ovenfor kom noe vann ned i nyekjøkkenet

Utskiftning av takrenner på gamlebygget

Arbeidet ble gjort på dugnad.

Service på det elektriske annlegget

Elektriker Kjell Walgermo, 6240 Sjøholt

Er usikker på dette, men jeg mener det er samsvarserklæring

Det er gjort flere kontroller av el-anlegget i tidligere år

as



Initialer selger: Initialer kjøper (ved oppgjørsoppdrag): 3 

 

 

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

Nei Ja Beskrivelse 
 

17. Er det nedgravd oljetank på eiendommen? 

Nei Ja Beskrivelse 
 

17.1 Hvis ja, har kommunen gitt dispensasjon til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende, for eksempel ved at den nedgravde oljetanken tømmes, 
saneres eller fylles igjen med masser? 

Nei Ja Kommentar 
 

18. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l.? Hvis nei, gå videre til punkt 18.2. 

Nei Ja Beskrivelse 

18.1 Hvis ja, er ovenfor nevnte godkjent for utleie hos bygningsmyndighetene? 

Nei Ja Beskrivelse 

18.2 Er det foretatt radonmåling? Hvis ja, hva er radonverdien? 

Nei Ja Beskrivelse Siste målte radonverdi 
 

19. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Hvis nei, gå videre til punkt 20. 

Nei Ja Beskrivelse 

19.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? 

Nei Ja Beskrivelse 

20. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? 

Nei Ja Beskrivelse 

21. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger? 

Nei Ja Beskrivelse 
 

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

Nei Ja Beskrivelse 
 

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP: 
 

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

Nei Ja Beskrivelse 

24. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/øktfellesgjeld? 
 

Nei Ja Beskrivelse 

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

Nei Ja Beskrivelse 

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

Nei Ja Beskrivelse 
 

TILLEGGSKOMMENTAR (Er det behov for plass til flere kommentarer, skal disse skrives på eget ark) 
 

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

Det er to leiligheter som hører med til eiendommen

Huset med leilighetene er godkjent som del av hele senteret

Litt råteskade nederst ved klokketårnet

as
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Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:  
- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller 
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller 
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom 
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg 
- ved salg av helårs- og fritidsbolig må det foreligge en tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) 
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller. 
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle. 
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. 
For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jfr. avhendingslovens § 3-10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger). 

 

Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre 
til selger i forbindelse med tegning av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en 
budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når 
kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at 
eiendommen  ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller 
slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på 
boligeiendommen.  

 Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til 
avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg 
er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er 
oppmerksom på at 8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.  

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

 Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht. vilkår. 

 Dato  Sted  

 
 

Signatur selger 1: 

  
 

Signatur selger 2: 

 
07082022 6100 Volda

Fredlund AS ved Asbjørn Simonnes



Ålesund kommune

Situasjonskart

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 679 Bnr: 12 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Bygdevegen 410

6240 ØRSKOG

Annen info:
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Tegnforklaring

Matrikkelnummer Matrikkelnummer.. Fylkesvegboks

Fylkesveg gatenavn. Privatveg gatenavn. Husnummermedbokstav

Husnummer Bygningspunkt PblTiltak Ca.angivelse

Mast Gatelys (belysningspunkt) Masteomriss

Luftledning trase Grenslinje-Nøyaktig måling Teiggrense generert

Grenslinje-Skissenøyaktighet Teiggrense fiktiv Grensemerke

AnnetGjerde MurLoddrett Bygningsdelelinje

Bygningslinje Mønelinje Takkant

Takoverbyggkant Taksprang Veranda

Bolig Fritidsbolig Annet vegareal avgrensning

Vegdekkekant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel

Takoverbygg Udefinerte bygg Annen næring

Veg Elve- og bekkekant Høydekurve 1m Ålesund

Elv og bekk Kanal og grøft Eiendomsteig

Myr Dyrka mark Skog

Bebygd område Annet
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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.

BYGDEVEGEN 410



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.

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. 

BYGDEVEGEN 410
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NOTATER 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: 1‑0130/     22
Adresse:

Salgsoppgavedato:

Bygdevegen 410, 6240 ØRSKOG, gnr. 679, bnr.  
12 og 15 i Ålesund kommune.

03.08.2022



Følg budrunden live!

Vi gir deg muligheten til å følge budrunden minutt for  

minutt på vår hjemmeside.

WWW.NOTAR.NO/      LIVE‑BUDGIVNING/      

NOTAR.NO


