
Tomt Strandafjellet
STRANDA

Prisantydning Kr. 950 000,‑ Boligtype Tomt ‑ fritid
Megler Fredrik Heggdal Strand Tlf 476 63 926

NOTAR.NO



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/      

FREDRIK HEGGDAL  
STRAND
Eiendomsmegler MNEF/    
Partner
476 63 926
fredrik@notar.no

Kontakt megler



Tomt Strandafjellet

Romslig tomt i nærhet av skianlegg og turløyper

Romslig tomt på ca 1920 kvm som er regulert til fritidsformål på Strandafjellet. Tomten ligger fint til i terrenget og har  
kort avstand til Roaldstrekket med gondolheis. Gondolheisen er også i drift på sommerstid. Den kan benyttes om man  
vil nyte et godt måltid i restauranten på toppen, nyte utsikten eller om man vil starte fjellturen på toppen av  
Roaldshorn. Det er flere fantastiske turmål i området, både sommer og vinter. Totalt består Stranda Skisenter av 7  
heiser, 20 nedfarter, barne‑ og terrengpark samt ett av Skandinavias beste frikjøringsområder. For den som foretrekker  
langrennski om vinteren finner man en lysløype som strekker seg over 23 km i nærområdet. Denne løypa er også fin til  
gå‑ og joggeturer om sommeren.

PRISANTYDNING

950 000 KR
+ kr 40 620,‑ i omkostninger
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Adresse
Tomt Strandafjellet, 6200 STRANDA

Prisantydning
Kr. 950 000,‑ + omk

Omkostninger
+ kr 40 620,‑ i omkostninger

Totalt ink. omkostninger
kr 990 620,‑

Eierform
Eiet

Boligtype
Tomt ‑ fritid fjellet

Tomt
1921.5 kvm eiet

 

Fakta om hjemmet
TOMT STRANDAFJELLET
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Ditt nye nabolag

joggeturer om sommeren. 

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

BELIGGENHET
Eiendommen ligger på Strandafjellet like vest for  
alpinanlegget. Det er et område med noe spredt  
fritidsbebyggelse med hytter av forskjellig årgang og  
størrelse. Eiendommen har gode sol‑ og lysforhold.  
Eiendommen har kort avstand til Roaldstrekket med  
gondolheis. Gondolheisen er også i drift på sommerstid.  
Den kan benyttes om man vil nyte et godt måltid i  
restauranten på toppen, nyte utsikten eller om man vil  
starte fjellturen på toppen av Roaldshorn. Det er flere  
fantastiske turmål i området, både sommer og vinter.  
Totalt består Stranda Skisenter av 7 heiser, 20 nedfarter,  
barne‑ og terrengpark samt ett av Skandinavias beste  
frikjøringsområder. For den som foretrekker langrennski  
om vinteren finner man løypenett som strekker seg over  
23 km like ved tomten. Denne løypa er også fin til gå‑ og  
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Nøkkelinformasjon

EIENDOMMEN
ADRESSE 
Tomt Strandafjellet, 6200 STRANDA

OPPDRAGSNUMMER 
1‑0194/   22

SELGER 
Nils Inge Vidhammer

MATRIKKEL 
Gårdsnummer 53, bruksnummer 397, i Stranda  
kommune.

EIEFORM 
Eiet

BOLIGTYPE 
Tomt ‑ fritid fjellet

TOMT 
Eiet tomt på 1921.5 kvm.

BESKRIVELSE AV TOMT 
Tomten er i all hovedsak naturtomt. Tomten ligger i lett  
skrånende terreng.

Byggeområdet på eiendommen utgjør ca 1 588 kvm  
ifølge Stranda kommune. 

Kjøper kan ikke påbegynne noen form for ryddearbeid  
eller bearbeidelser på tomten for øvrig før kjøpesummen  
og omkostninger er innbetalt, med mindre annet er  
avtalt.

REGULERINGS‑ OG AREALPLANER 
Eiendommen ligger i område som er regulert til  
fritidsbebyggelse ihht Reguleringsplan for Felt H37, S1, S2  
og S3, Blaadalen ‑ Strandafjellet. Det er innregulert en  
adkomstvei til denne eiendommen med flere fra sør og  
langs østsiden av denne eiendommen (delvis  

opparbeidet). Videre mot øst er det innregulert et  
skianlegg (det er ikke skianlegg per i dag). Det er  
innregulert et stort hyttefelt øst for eiendommen og  
forannevnte skianlegg. Det er forøvrig flere ubebygde  
fritideiendommer i området rundt eiendommen. Den  
sydligste delen av tomten er merket som fareområde for  
flom, 200 års flom, 4 høydemeter over normal vannstand,  
med 20 % klimapåslag i reguleringsplanen.

Frittliggende fritidsboliger, FF:

1. I områda FF1 – FF6 og FF8 – FF15 er det tillatt å oppføre  
frittliggende fritidsboliger.
2. Det kan bygges inntil BYA = 200 m2 pr. tomt, med  
hovedhytte, anneks og uthus/   garasje. Anneks og uthus/    
garasje skal hver for seg ikke vær over 40 kvm. Dersom  
det blir oppført 2 eller 3 bygninger, skal disse plasseres i  
tunform. Hovedregel er at hovedhytta i hyttetunet skal  
ha hovedmøneretning parallelt med høydekotene. Dette  
kan fravikes når terrenget tillater det.
3. Fritidsboliger kan oppføres med inntil 4,4 m  
gesimshøyde fra murkrone og med mønehøyde 7,0 m  
fra murkrone. Gesimshøyde på ark og takoppløft skal  
måles til
skjæring mellom ytre flate på ytterveggen og takflata.  
Høyde på synlig grunnmur skal som hovedregel ikke  
overstige 1,0 m over ferdig planert terreng, men kan  
fravikes der terrenget tillater det. Bygningene skal ha  
saltak med takvinkel 20 – 30 grader.
4. Det skal settes av areal til parkering med 30 kvm pr.  
tomt. Opparbeiding skal skje samtidig med oppføring av  
fritidsboligen. Der terrenget tillater det, kan det være  
parkering i underetasje.

Rekkefølgebestemmelser:
Utbygging innenfor planområdet kan ikke skje før  
tilkomst, vann og avløp er godkjent av kommunen og ny  
avkjøring fra Fv. 60 er ferdig opparbeidd. Kulverter under  
tilkomstveg for skiløype skal bygges samtidig med  
vegen.
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Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser følger  
vedlagt prospekt. Dersom det er ønskelig med ytterligere  
opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer  
vi interessenter til å kontakte Stranda kommune.

VEI/   VANN/   KLOAKK 
Privat vei. Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp.  
Tilknytningsgebyr til vann, avløp og strøm må påregnes.  
Ta kontakt med Stranda kommune for gjeldende satser.  
Her er også rekkefølgekrav hvor utbygging innenfor  
planområdet kan ikke skje før tilkomst, vann og avløp er  
godkjent av kommunen.

ØKONOMI
PRISANTYDNING 
Kr. 950 000,‑

INFO KOMMUNALE AVGIFTER
Eiendommen er ikke bebygd og det betales ikke  
kommunale avgifter pr dags dato. 

INFO EIENDOMSSKATT
Eiendommen er ikke bebygd og det betales ikke  
eiendomsskatt pr dags dato. 

INFORMASJON OM FORMUEVERDI 
Formuesverdi for inntektsåret 2020: kr 15 125.

Formuesverdien på ubebygd tomt skal hverken overstige  
80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av  
markedsverdien. 

OMKOSTNINGER 
Prisantydning kr 950 000,‑
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 585,‑
3) Tinglysinggebyr kr. 585,‑
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 15 700,‑ (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 990 620,‑

Vi gjør oppmerksom på følgende: 
‑ Ovennevnte omkostninger er inkludert  
Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær  
Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 12 900,‑
‑ 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. Innbetaling av kjøpesum skal skje fra kjøpers  
konto i norsk finansinstitusjon.

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.

Heftelser i eiendomsrett:
2022/   201709‑1/   200 21.02.2022
21:00
UTBYGGINGSAVTALE
Rettighetshaver: STRANDA KOMMUNE
ORG.NR: 964 980 098
Avtalen ligger vedlagt i salgsoppgaven. 

GRUNNDATA
2005/   11856‑1/   58 24.08.2005 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1525 GNR: 53
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BNR: 68

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
2021/   821026‑1/   200 05.07.2021
21:00
BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 1525 GNR: 45 BNR: 28
Gjelder også eiendommen skilt ut fra overstående
eiendommer
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Gnr 45, bnr 28 er avgiver av veirett fra FV60 og til bro over  
til Blådalslia til gnr 53, bnr 397 m/   flere. 

GRUNNBOKSDATO 
23.09.2022

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 
11.10.2022

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

MEGLER 
Fredrik Heggdal Strand, Eiendomsmegler MNEF/   Partner
Epost: fredrik@notar.no
Mobil: 476 63 926

MEGLERS VEDERLAG 
Fastpris vederlag kr. 35 000,‑ (inkl. mva).
Salgstilretteleggelse kr. 10 000,‑ (inkl. mva.)
Oppgjørsgebyr kr. 6 500,‑ (inkl. mva.)
Digital markedspakke tomt kr. 16 000,‑ 
(inkl. mva.)
Visninger (pr. stk.)  kr. 1 500,‑ (inkl. mva.)
Fotografering kr. 3 000,‑ (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
BOLIGSELGERFORSIKRING 
For denne eiendommen er det ikke tegnet  
Boligselgerforsikring.

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

SENTRALE LOVER 
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

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

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

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

mer og minimum 1 kvm.

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

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

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen  
«som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. §  
3‑9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3‑3 (2) fravikes, og  
hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en  
mangel vurderes etter avhendingsloven § 3‑8.  
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder  
oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye,  
gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.  
Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når  
kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig  
handler som ledd i næringsvirksomhet.

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  
gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og  
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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 
‑ Egenerklæring ‑ tomt
‑ Matrikkelrapport
‑ Situasjonskart
‑ Reguleringskart med bestemmelser
‑ Utbyggingsavtale 

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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‑ Egenerklæring ‑ tomt
‑ Matrikkelrapport
‑ Situasjonskart
‑ Reguleringskart med bestemmelser
‑ Utbyggingsavtale 





MatrikkelbrevMatrikkelrapport MAT0011

Kommune: 1525 - STRANDA
Gardsnummer:

Bruksnummer:

53
397

Utskriftsdato/klokkeslett: 18.10.2022  kl. 15:07

Produsert av: Carlos Ruiz Rabelo

Attestert av: Stranda kommune

Orientering om matrikkelbrev

Om heilskap og nøyaktigheit i matrikkelbrevet

For matrikkeleining:

Matrikkelbrevet er heimla i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkellova § 3 d) er
matrikkelbrevet ei attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysningar om ei matrikkeleining ved oppgjeven dato.

Matrikkelen vart etablert ved konvertering av data frå tidlegare register. Det kan variere kor gode slike data er med omsyn til heilskap
og nøyaktigheit. I enkelte tilfelle kan grensepunkt og grenselinjer mangle heilt eller delvis, eller vere feil registrerte. Det kan også vere
feil og manglar ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Heilskap og kartfestingsnøyaktigheit er oftast betre innanfor enn
utanfor tettbygde strøk. Ver merksam på at oppgjeve areal for mange matrikkeleiningar og bygg er usikre.

For utfyllande informasjon: www.kartverket.no/matrikkelbrev

Side 1 av 618.10.2022 15:07



Matrikkeleining
Matrikkeleiningstype: Grunneigedom
Bruksnamn:
Etableringsdato: 18.07.2005
Skyld: 0
Er tinglyst: Ja
Har festegrunnar: Nei
Er seksjonert: Nei

Det er ikkje registrert bygg på matrikkeleininga.

Arealrapport
Tekst Areal Kommentar
Utrekna areal for 53 / 397 1 921,5 m2

Eigarforhold
Tinglyste eigarforhold

AndelRolle Status Føds.d./org.nr Namn AdresseBrukseinin
VIDHAMMER NILS INGE 1 / 1120749Heimelshavar TRØA 4

7290 STØREN

Oversikt over teigar (EUREF89 UTM Sone 32)
Løpenr Type Hovudteig Nord MerknaderAust Høgde Areal

1 Teig Ja 6908704 387803 1 921,5 m2

Forretningar der matrikkeleininga er involvert
Forretningsdokumentdato Matrikkelføring

SignaturStatus Endra datoForretningstype
Årsak til feilretting

Forretning
Dato

Tinglysing
Kommunal saksreferanse
Nettadresse (URL)
Annan referanse

18.10.2022 18.10.2022carlrabe
ArealendringMatrikkeleiningRolle

Avgjevar 1525 - 53/397 −38,3
Mottakar 1525 - 53/68 38,3

Grensejustering
Oppmålingsforretning/grensejustering 22/1175

Landmålarnummer Namn
000264 CARLOS RUIZ RABELO

Side 2 av 618.10.2022 15:07 Matrikkelbrev for 1525 - 53 / 397



Forretningsdokumentdato Matrikkelføring
SignaturStatus Endra datoForretningstype

Årsak til feilretting

Forretning
Dato

Tinglysing
Kommunal saksreferanse
Nettadresse (URL)
Annan referanse

18.07.2005 SA
ArealendringMatrikkeleiningRolle

Avgjevar 1525 - 53/68 −1 960,5
Mottakar 1525 - 53/397 1 960,5

Opprett ny grunneigedom ved frådeling
Kart- og delingsforretning 9/05

Forretningar der matrikkeleininga er berørt
Forretningsdokumentdato Matrikkelføring

SignaturStatus Endra datoForretningstype
Årsak til feilretting

Forretning
Dato

Tinglysing
Kommunal saksreferanse
Nettadresse (URL)
Annan referanse

21.07.2022 21.07.2022carlrabeTinglyst 21.07.2022
ArealendringMatrikkeleiningRolle

Avgjevar 1525 - 53/68 −1 308
Mottakar 1525 - 53/483 1 308
Berørt 1525 - 53/397 0

Opprett ny grunneigedom ved frådeling
Oppmålingsforretning 22/558

Adresser

0 FURSET039753 Grunnkrins:Matrikkeladresse 0111

Adressetype
Adressetilleggsnamn

Gardsnr Bruksnr Festenr Undernr Krinsar Atkomstpunkt
NeiKoord.syst.Kjeldekode AustNord

RINGSTAD2Røystekrins:
STRANDA SOKNKyrkjesokn: 08041105EUREF89 UTM Sone 32
STRANDA6200Postnr.område:6908705 387803

Tettstad:
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Oversiktskart for 53 / 397 Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 32

N
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Teig 1 (Hovudteig)
53 / 397

Målestokk 1:500
EUREF89 UTM Sone 32

N
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Areal og koordinatar
Areal: 1 921,5 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32 Nord: 6908704 Aust: 387803

Ytre avgrensing

Nord Aust
Grensemerke nedsett i /

Lengde (m)
Grensepunkttype /
Linjeinformasjon Målemetode RadiusLøpenr

Nøyaktigheit
(SD i cm)

1 6908676,20 387812,81
11,83

Offentleg godkjent grensemerke 96 GNSS: Fasemåling (Real time kinematic) 10

2 6908681,58 387802,26
40,33

Offentleg godkjent grensemerke 96 GNSS: Fasemåling (Real time kinematic) 10

3 6908709,75 387773,40
32,99

Kors 10 Terrengmålt 14

4 6908738,16 387790,17 Jord
10,08

Offentleg godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 14

5 6908731,99 387798,14
44,63

Offentleg godkjent grensemerke 96 GNSS: Fasemåling (Real time kinematic) 10

6 6908704,69 387833,44 Jord
31,74

Offentleg godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 14

7 6908677,48 387817,09
4,47

Offentleg godkjent grensemerke 96 GNSS: Fasemåling (Real time kinematic) 10

Grensepunkt / Grenselinje
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53/372

53/371

52/392

53/382

53/407

53/406

53/396

53/394

53/397

53/403

53/400

47/1

53/69

47/2

53/68

47/7

47/8

47/4

47/5

47/11

47/12

48/4

48/6

49/260

48/26

53/369

53/368

48/25

8/32

5/7

53/436

53/296

53/297

45/28/2

45/7

53/277
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53/279

53/272

53/273

53/275
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H310_1
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STREKSYMBOLER MV.

Planens begrensning

Formålsgrense

Regulert senterline veg

TEIKNFORKLARING

kommune

REGULERINGSPLAN FOR

Revisjon dato:

Kunngjering av oppstart for planarbeidet

1. gongs behandling i det faste utval for plansaker

Offentleg ettersyn frå  02.01.13 til 15.02.13

3. gongs behandling i det faste utval for plansaker

Kommunestyrets vedtak:

SAKSNR DATO SIGN.SAKSHANDSAMING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVA

Planen er utarbeidd av: PROSJ.NR SAKSBEH.

Stranda

BLAADALEN - STRANDAFJELL

Epost: post@arealpluss.no

PBL §12-5 REGULERINGSFORMÅL

04.07.13, 20.08.13

Petter

FELT S1 - S2 - S3 - H37

2308 Mogens
Lund

26.08.10 PML

30.09.10070/10 PML

 1. Bebyggelse og anlegg

Frittliggjande fritidsbustader

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Veg

Friluftsformål

5. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift

Fritid/turistformål

Parkering

Skianlegg

Områder med hensynssone i reguleringsplan (pbl. § 12-6, jf. § 11-8)

Fareområde for flom, 200-års flom,
H320

Regulert tomtegrense

Skitrasee

Brukar for skibru

Tunnelopning for ski-undergang

Naturformål av LNFR

Avkjøyrsel

Frittliggjande fritidsbustader/fritid/turistformål

FF

FT

SKI

FF/FT

FO

P

VEG

4 høydemeter over normalvannstand, med
20% klimapåslag

2. gongs behandling i det faste utval for plansaker 102/12 13.12.12 PML

102/12 13.12.12 PML

Offentleg ettersyn frå ...........  til .........

059/13 27.06.13 PML
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REGULERINGSPLAN FOR H37, S1, S2 OG S3, BLAADALEN - STRANDAFJELLET 
 
 

REGULERINGSFØRESEGNER 
 
Dato:  14.06.2013, revidert 11.10.2013, justert den 19.06.2014 
 
 
 
 
REGULERINGSFORMÅL 
 

Avgrensing av planområdet er vist på plankartet med reguleringsgrense. Innafor området 
er arealet regulert til desse formål, jfr. plan- og bygningslova § 12-5: 

 
PBL § 12-5.1 Byggjeområde og anlegg 
 Frittliggjande fritidsbustader, FF 
 Fritid / turistformål FT  
 Frittliggjande fritidsbustader / fritid / turistformål FT/FF 
 Skianlegg / skiløype SKI 

 
PBL § 12-5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 Veg  
 Parkering P 

 
PBL § 12-5.5 Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift 
 Friluftsformål FO 
 Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift LNFR1 

 
PBL § 12-6 Hensynssoner 

 Flomfare  
 
 
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

1. Utbygging innafor planområdet kan ikkje skje før tilkomst, vatn og avlaup er 
godkjent av kommunen og ny avkjøring frå Fv. 60 er ferdig opparbeidd. Kulverter 
under tilkomstveg for skiløype skal byggjast samtidig med vegen. 

 
FELLESFØRESEGNER 
 

1. Reguleringsføresegnene gjeld i tillegg til gjeldande lovverk med forskrifter og 
vedtekter. 

2. Det faste utvalet for plansaker kan, innafor ramma av lovverket, gje dispensasjon frå 
plan- og reguleringsføresegner. 

3. Når reguleringsføresegnene er stadfesta, er det ikkje tillate å etablere privatrettslege 
særavtalar som er i strid med reguleringsplan. 

4. Kommunen har krav om utbyggingsavtalar.  
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5. Dersom det ved tiltak i marka vert funne automatisk freda kulturminner, skal arbeidet 
straks stansast i den grad det rører ved kulturminna eller sikringssona rundt dei, jfr. 
Lov om kulturminne § 8.  Melding skal snarast sendast til kulturminnestyresmaktene i 
Møre og Romsdal fylkeskommune, slik at vernestyresmaktene kan komme på 
synfaring og ta stilling til om tiltaket kan halde fram, og eventuelt krav for dette. 

      
1 BYGGJEOMRÅDE OG ANLEGG 
 
1.1 Generelle føresegner 

1. Ved byggesøknad skal det liggje føre ein detaljert situasjonsplan som viser nøyaktig 
plassering av bygg, veger og parkering. Prosjekteringa skal vise terrenget og 
plassering av bygningar, med avstand til nabogrense og veg, både i plan og vertikalt. 
Det skal også visast i plan og snitt den delen av tomta som har terrenginngrep, og vise 
terrengbehandling. Situasjonsplan skal vera i målestokk 1:200 eller 1:500. 

2. Bygningane skal utformast i samsvar med kommunen sine retningsliner for 
byggeskikk, med omsyn til karakter og stiluttrykk, utforming av vindauge og 
fargebruk.  Bygningane skal som hovudregel utformast med trekledning, betong, stein 
eller glas. Taktekke skal vere torv, skifer eller tre-/flistak. 

3. Parkeringsplassar skal opparbeidast på eigen grunn, og parkeringsplassar på terreng 
skal visast på situasjonsplanen som følgjer byggemeldinga. 

4. Plassering av avkjørsler (vist på plankartet med piler) er rettleiande. Ved justering av 
plasseringa må det dokumenterast at avkjøringa ikkje kjem i konflikt med vegkryss, 
kurvatur og liknande. 

5. Ved frådeling av tomter kan det gjerast mindre justeringar av grensene for å få betre 
tilpassing til terrenget. 

6. Dersom det på grunn av bratt terreng er nødvendig med breiare grøfteareal i samband 
med vegbygging, kan del av skjæring/fylling leggjast innafor tomteareal. 

7. Bygningar skal planleggjast og plasserast slik i terrenget at ein unngår store 
terrenginngrep, og dei skal tilpassast eksisterande bygg. Der det er store 
høgdeskilnader, kan det krevjast at bygg vert trappa ned i terrenget. Det skal takast 
vare på mest mogleg av eksisterande vegetasjon innafor området. Hogst av tre og 
terrenginngrep er ikkje tillate før byggemelding er godkjend i kommunen.    

8. Det er ikkje tillate med inngjerding av byggeområda eller tomtene.  
 
 
1.2       Frittliggjande fritidsbustader, FF 
            

1. I områda FF1 – FF6 og FF8 – FF15 er det tillate å oppføre frittliggjande 
fritidsbustader. 

2. Det kan byggjast inntil BYA = 200 m2 pr. tomt, med hovudhytte, anneks og 
uthus/garasje.  Anneks og uthus/garasje skal kvar for seg ikkje vera over 40 m².   
Dersom det vert oppført 2 eller 3 bygningar, skal disse plasserast i tunform.  
Hovudregel er at hovudhytta i hyttetunet skal ha hovudmøneretning parallelt med 
høgdekotene. Dette kan fråvikast når terrenget tillet det. 

3. Fritidsbustader kan oppførast med inntil 4,4 m gesimshøgde frå murkrone og med 
mønehøgde 7,0 m frå murkrone. Gesimshøyde på ark og takoppløft skal målast til 
skjæring mellom ytre flate på ytterveggen og takflata. Høgde på synleg grunnmur skal 
som hovedregel ikkje overstige 1,0 m over ferdig planert terreng, men kan fråvikast 
der terrenget tillet det. Bygningane skal ha saltak med takvinkel 20 – 30 grader.  

4. Det skal setjast av areal til parkering med 30 m2 pr. tomt. Opparbeiding skal skje 
samtidig med oppføring av fritidsbustad. Der terrenget tillet det, kan det vere 
parkering i underetasje. 
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1.3       Fritid / Turistformål,  FT  

1. Det er tillatt å byggje ut BYA = 50 %.    
2. Bygga kan førast opp med saltak, skråtak eller flatt tak. Det skal vere lik takform 

innafor eitt FT-område. 
3. Bygningane i område FT1 – FT6 kan ha gesimshøgde inntil 6,5 m over murkrone og 

mønehøgde inntil 9,0 m over murkrone. I område FT7 og FT8 kan gesimshøgde vere 
inntil 9,8 m, mønehøgde 12,5 m. 

4. Høgde på synleg grunnmur skal ikkje overstige 1,0 m over ferdig planert terreng. 
5. Parkering skal skje i underetasje og på parkeringsplassar i terrenget. 
6. I parkeringskjeller underetasje FT1 og FT2 er det tillatt med tekniske anlegg, elektro 

og ventilasjon, oppunder tak, min.4 høgdemeter over normalvasstand på elva. Bygg 
skal dimensjonerast slik at dei tåler flom. 

7. I områda er det tillate å byggje ut for fritid- og turistformål. 
8. I områda FT1 – FT8 skal det vera 100 % utleige.  

Det kan etablerast servicefunksjonar innafor områda FT1 – FT8. 
 
 
1.4      Frittliggjande fritidsbustader / fritid / turistformål, FF/FT 
 

1. I områda FF/FT1 – FF/FT6 er det tillate å føre opp frittliggjande fritidsbustader for 
privat eige eller for utleige. 

2. Det kan byggjast inntil BYA = 200 m2 pr. tomt, med hovudhytte, anneks og 
uthus/garasje.  Anneks og uthus/garasje skal kvar for seg ikkje vera over 40 m².   
Dersom det vert oppført 2 eller 3 bygningar, skal disse plasserast i tunform.  
Hovudregel er at hovudhytta i hyttetunet skal ha hovudmøneretning parallelt med 
høgdekotene. Dette kan fråvikast når terrenget tillet det. 

3. Fritidsbustader kan oppførast med inntil 4,4 m gesimshøgde frå murkrone og med 
mønehøgde 7,0 m frå murkrone. Høgde på synleg grunnmur skal som hovedregel 
ikkje overstige 1,0 m over ferdig planert terreng, men kan fråvikast der terrenget tillet 
det. Bygningane skal ha saltak med takvinkel 20 – 30 grader.  

4. Det skal setjast av areal til parkering med 30 m2 pr. tomt. Opparbeiding skal skje 
samtidig med oppføring av fritidsbustad. Der terrenget tillet det, kan det vere 
parkering i underetasje. 

5. I områda kan i gjennomsnitt 50 % av einingane vera private einingar, medan 50 % skal vera 
for utleige. 

 
 
1.5       Skianlegg, skiløyper, SKI 

1. Innafor områdene SKI1,SKI2 og SKI3, kan det tilretteleggast for nedfartsområde for 
alpinanlegget og skiløype som også kan nyttast til sommaraktivitetar.   

 
 
    

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR   
 

1. Kjøreveger, private samlevegar, har regulert vegbredde minimum 8 meter, med 
opparbeidd vegbredde 5 meter inkludert vegskulder. 

2. Private kjørevegar til hytter skal byggjast etter normal for landbruksvegar, vegklasse 
3, med regulert vegbreidde 4 meter og opparbeidd vegbreidde 3 meter inkludert 
vegskulder. Terrengfylling utover regulert breidde kan godkjennast der dette er 
nødvendig. 
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3. Vegskråningar og -fyllingar skal planerast og tilsåast snarast etter bygging, slik at dei 
har god estetisk utsjånad. 

4. Parkeringsareal som er vist på plankartet skal opparbeidast, og skråningar/fyllingar 
skal tilsåast. Parkeringsarealet skal nyttast av bebuarar på tomt H37-17 og tomt 53 og 
54. 

 
 
5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
 
5.1 Friluftsområde 

1. Friluftsområda skal sikre den frie ferdselen langs vassdraget og mellom hytteområda. 
Det kan opparbeidast løyper og tur- og sykkelstiar i området. Ved rydding skal det 
takast omsyn til vegetasjon og terrengformasjonar.  

 
5.2 Naturområde 

1. Naturområda LNFR-N1 og LNFR-N2 er bratte område som vert liggjande urørt, utan 
tilrettelegging eller tekniske inngrep. I LNFR-N2 skal ikkje skogen hoggast, anna enn 
vanleg skjøtsel.   

 
 

 
6. HENSYNSSONER 

1. I sør, mot elva, er det sett av ei hensynssone som viser 200 års flaum, 4,0 høgdemeter 
over normalvasstand. Innafor denne sona kan det plasserast parkeringsrom eller 
parkeringsplassar, men ikkje rom for fast opphald eller med tekniske installasjonar. 

 
 
 

 













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 
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 � 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
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HELP Boligkjøperforsikring
Boligkjøperforsikring

• Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.

• Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.

• Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig 

dom, om nødvendig.

Boligkjøperforsikring PLUSS

• Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.

• Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.

• Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig 

dom, om nødvendig.

• Advokathjelp i de viktigste rettsområdene  
i privatlivet.

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

PLUSS kan bare tegnes samtidig med 
boligkjøperforsikringen, og koster kun kr 2 800 i 
tillegg. PLUSS fornyes årlig - om du ønsker det. 

Borettslag/aksjeleilighet:  Kr 5 900

Selveierleilighet/rekkehus:  Kr 8 900

Ene-/tomanns-/fritidsbolig, tomt:  Kr 12 900

Samboeravtale, ektepakt og arv

Forbrukerkjøp og håndverkertjenester

Utleie og naboforhold

Tomtefeste, veirett og andre servitutter

Plan- og bygningsrett

Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg

Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

Rett skal være rett. For alle.

“Vi unner ingen å stå alene”

Fra å vurdere om vi hadde råd til advokat, 

kunne vi vurdere om vi hadde råd til ny sofa.

Boligkjøperforsikring tegnes 

hos eiendomsmegler senest 

ved kontraktsignering og 

gir rett til advokathjelp 

inntil 5 år etter overtakelse. 

Forsikringen betales 

som del av oppgjøret 

ved boligkjøpet. PLUSS-

dekningen fornyes årlig ved 

faktura fra HELP. 

Egenandel kr 4 000 påløper 

ved takst, tvist eller 10 timer 

advokatbistand, avhengig 

av hva som kommer først. 

Meglerforetaket mottar 

kr 3 200/3 600/3 500 i 

kostnadsgodtgjørelse, 

avhengig av boligtype, samt 

et tillegg på kr 1 000 ved salg 

av PLUSS.

Vi tar forbehold om pris- 

og vilkårsendringer. Hvis 

premien ikke er innbetalt 

ved overtakelse, vil avtalen 

bli kansellert. For fullstendig 

informasjon om dekning og 

vilkår, se help.no

Har du spørsmål?  

Kontakt HELP på  

help.no/minside,  

telefon 22 99 99 99  

eller epost post@help.no

Rettsområder du får hjelp med



GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eien-
dommen, herunder om relevante forbehold.

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

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

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

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

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

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

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

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

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

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

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

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

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

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

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

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

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

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved 
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendoms-meglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på 
grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Ned-enfor gis en oversikt over de 
retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. 
Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud 
på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder 
eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

TOMT STRANDAFJELLET



GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eien-
dommen, herunder om relevante forbehold.

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

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

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

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

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

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

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

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

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

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

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

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

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

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

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

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

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

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved 
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendoms-meglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på 
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BUD PÅ HJEMMET

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

Telefon, arbeid:       

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

E-mail:

 kroner: 

 (Med blokkbokstaver)

E-mail:

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

Eventuelle forbehold/andre betingelser: 

Ønsket overtakelsestidspunkt: 

Sted/dato:      
Budgivers underskrift: 

Sted/dato:      
Budgivers underskrift: 

FINANSIERING

Långiver  : 

Tlf: 

Egenkapital kr: 

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

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

LLEEGGIITTIIMMAASSJJOONN LLEEGGIITTIIMMAASSJJOONN

Kontaktperson: 

Salg av eiendom, adr.:

Bank: 

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

Kontaktperson: Fredrik Heggdal Strand
Tlf:
Epost:

47663926
fredrik@notar.no

Oppdragsnummer: 1‑0194/   22
Adresse:

Salgsoppgavedato:

Tomt Strandafjellet, 6200 STRANDA, gnr. 53,  
bnr. 397 i Stranda kommune.

11.10.2022



Følg budrunden live!

Vi gir deg muligheten til å følge budrunden minutt for  

minutt på vår hjemmeside.

WWW.NOTAR.NO/     LIVE‑BUDGIVNING/     

NOTAR.NO


