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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
https:/      /       
www.instagram.com/       
notarnorge/      

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

Kontakt megler



Eidsnes - tomt

Attraktiv utsiktstomt med nydelig utsikt og gode  
solforhold

Dette er en flott boligtomt beliggende på Eidsnes med nydelig utsikt og gode solforhold. Her har du en unik mulighet  
til å skape din drømmebolig.

Velkommen til visning på egenhånd eller etter avtale med megler!

PRISANTYDNING

990 000 KR
+ kr 41 620 ,‑ i omkostninger
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Adresse
Eidsnes tomt 63/     185, 6037 EIDSNES

Prisantydning
Kr. 990 000,‑ + omk

Omkostninger
+ kr 41 620 ,‑ i omkostninger

Totalt ink. omkostninger
kr 1 142 970,‑

Eierform
Eiet

Boligtype
Tomt ‑ bolig

Tomt
901 kvm eiet

 

Fakta om tomten
EIDSNES TOMT 63/     185
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Ditt nye nabolag

BELIGGENHET
Tomten ligger fint til på ei flott utsiktstomt. Skole og  
barnehage ligger innenfor relativ kort avstand.  
Bussholdeplass, dagligvarebutikk, barnehage og  
barneskole finnes i nærheten. Ca 12 km til  
kommunesentrumet i Langevågen, ca 8 km til  
butikksentrene på Moa. Fine tur og  
rekreasjonsmuligheter i nærområdet.

ADKOMST
 Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved  
fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere  
veibeskrivelse.
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Nøkkelinformasjon

EIENDOMMEN
ADRESSE 
Eidsnes tomt 63/     185, 6037 EIDSNES

OPPDRAGSNUMMER 
1‑0181/     20

SELGER 
Gunnar Jarle Sunde

MATRIKKEL 
Gårdsnummer 63, bruksnummer 185, i Sula kommune.

EIEFORM 
Eiet

BOLIGTYPE 
Tomter ‑ bolig

TOMTEN
Stor tomt på ca. 901 kvm beliggende på en fin  
utsiktstomt på Eidsnes. På tomten er det mye trær,  
vegetasjon samt strømlinje og en mast. 

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 er regulert til idrett og parkområde og  
avsatt iht kommuneplanen til bolig. Deler av tomten  
ligger i et område. som er betegnet som Faresone ‑ Ras  
og skredfare H310 Se vedlagt kart. 

Kartutsnitt ligger vedlagt prospekt.  
Reguleringsbestemmelser ligger vedlagt i  
salgsoppgaven. Dersom det er ønskelig med ytterligere  
opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer  
vi interessenter til å kontakte Sula kommune.

VEI/     VANN/     KLOAKK 
Ikke tilknyttet vei, vann eller kloakk. Iht tinglyst rettighet  
har eiendommen veirett over gnr 63, bnr 70. Vann og  
avløp er ikke tilknyttet og en påregne tilknytningsavgift  
til kommunen. Ledningskart samt prisliste på  
tiilknytningsavgiften ligger vedlagt i salgsoppgaven. 

En forutsetning for handelen er at det blir gitt veirett til  
gnr 63 bnr 214. 

ØKONOMI
PRISANTYDNING 
Kr. 990 000,‑

INFO KOMMUNALE AVGIFTER
Eiendommen er ikke bebygd og det betales ikke  
kommunale avgifter pr i dag. Dette må påregnes etter at  
tomten er bebygd. 

EIENDOMSSKATT
Kr 180,‑ pr 2020

INFO EIENDOMSSKATT
Eiendomsskatten utgjorde kr 180,‑ for tomten i 2020.  
Avgiften fordeles over tre terminer. 

FORMUESVERDI ‑ PRIMÆR 
Kr. 77 220,‑ som primærbolig for 2018

INFORMASJON OM FORMUEVERDI 

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



OMKOSTNINGER 
Prisantydning kr 990 000,‑
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. 1 031 620,‑

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.

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:
GRUNNDATA

2009/     426579‑1/     200 15.06.2009 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1531 GNR: 63
BNR: 70

2018/     1695422‑1/     200 17.12.2018
10:04
REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1531 GNR: 63
BNR: 214
ELEKTRONISK INNSENDT

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
2009/     919900‑2/     200 01.12.2009 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 1531 GNR: 63 BNR: 70.
Eiendommen har vegrett over gnr 63, bnr 70. 

DIVERSE OPPLYSNINGER
OVERTAGELSE
Etter avtale. Angi ønsket overtakelse 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 
Sist oppdatert: 14.05.2021

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
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MEGLERS VEDERLAG 
Fastpris vederlag kr. 45 000,‑ (inkl. mva).
Salgstilretteleggelse kr. 10 000,‑ (inkl. mva.)
Oppgjørsgebyr kr. 5 500,‑ (inkl. mva.)
Digital markedspakke tomt kr. 16 000,‑ 
(inkl. mva.)
Visning (pr. stk.) kr. 1 500,‑ (inkl. mva.)
Foto og stillbildevideo kr. 2 950,‑ (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.

SENTRALE LOVER 
Eiendommen selges etter bestemmelsene i  
avhendingsloven. Det er vedtatt endringer i  
avhendingsloven som trer i kraft 01.01.2022.

Dersom avtale om salg (aksept bud) inngås før 01.01.2022  
gjelder følgende:

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers  
besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‑9. Det innebærer at  
avhendingslovens regler om når eiendommen har  
mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:

1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved  
eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og  
som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette  
gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har  
virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf.  
avhendingsloven § 3‑7.

2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om  
eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen  
ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i  
annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring  
på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom  
man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på  
avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf.  
avhendingsloven § 3‑8.

3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn  
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen  
og forholdene ellers, jf. avhendingsloven § 3‑9 annet  
punktum.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han  
ble kjent med eller burde blitt kjent med ved  
besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper  
kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf.,  
avhendingslova § 3‑10.
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Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås etter den  
31.12.21, gjelder følgende ved salg til forbrukerkjøper:

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta  
forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller  
med lignende generelle forbehold. Forbehold om  
eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne  
innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av  
avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel  
jf. avhendingsloven § 3‑9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder  
bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3‑2 til 3‑6 om  
generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør.  
Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av  
avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har  
betydning for hvilken kvalitet og stand som kan  
forventes. I tillegg til å sette seg grundig inn i  
salgsdokumentene, oppfordres interessenter til å  
undersøke eiendommen nøye.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe  
kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble  
inngått. 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.

Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt  
eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge  
oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen heller ikke  
gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent  
med ved undersøkelsen.

Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være  
mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap  
og kostnader opp til et beløp på kr 10 000,‑ (kjøpers  
«egenandel»/  «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.

Når kjøper ikke er forbruker:
Ved salg hvor kjøper ikke er forbruker selges  
eiendommen «som den er», uavhengig om salg (aksept  
av bud) inngås før eller etter den 31.12.2021.

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  
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
‑ Kartutsnitt
‑ Ledningskart
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‑ Prisliste over tilknytningsavgifter
‑ Reguleringskart
‑ Reguleringsbestemmelser

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 tomten vil jeg gjerne ha!
Hva nå?

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

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

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

4 ‑ BUDGIVNING
Dersom du ønsker å by kan første bud gis via GI BUD‑knappen på hver eiendom, eller  
du kan fylle ut budskjema som leveres/     sendes til megler. Påfølgende bud må også  
være skriftlige, men kan i tillegg gis via SMS eller epost. Se forbrukerinformasjon om  
budgivning i prospekt.



Vedlegg
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‑ Egenerklæring tomt
‑ Kartutsnitt
‑ Ledningskart
‑ Prisliste over tilknytningsavgifter
‑ Reguleringskart
‑ Reguleringsbestemmelser
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Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS

1531 Sula
Eiendom: 1531/63/185/0/0

1:1000Målestokk
Dato: 29.7.2020

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

Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Kommune:

 

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

Vannkant
Vegkant
Fiktiv grenselinje
Teigdelelinje
Punktfeste
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{Basiskart}

{Basiskartdato}

Sula

AREALPLAN ETTER PBL AV 2008 

Kommuneplanens arealdel 2015-2025
2015A001

{Kommuneplan}

{Forslagsstillar}

Sula kommune

12/551

21.06.2012
Kommunestyre

 K-027/15             30.04.2015

TEIKNFORKLARING

Kjelde for basiskart:
Ekvidistanse

Kartmålestokk

m

Forslagsstillar:

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA

Planvedtak:

Kunngjering av oppstart av planarbeidet:

PLANEN ER UTARBEIDD AV:

Møtesaksnr Dato Sign

kommune

N

0 100 200 300 400 m
Koordinatsystem:      UTM sone 32 / Euref89

Nasjonal arealplan-ID

Høgdegrunnlag:        NN 1954

Dato for basiskart:

Kartopplysningar

Basiskartet er teikna med svart farge (bygg, høgdekote, veg)

Plantype:

Kunngjeringsdato for planvedtak:

Saksnr i saksbehandlingssystem:

Behandlingsorgan

Planprogram - behandling i planutvalet

Dato for siste revisjon av plankart:
27.05.2015 oppheving av motsegn akvakultur (sjøarealet)

21.05.2015

Bustader - noverande

Bustader - framtidig

Fritidsbusetnad - noverande

Fritidsbusetnad - framtidig

Sentrumsformål - framtidig

Forretningar - noverande

Forretningar- framtidig

Offentleg eller privat tenesteyting - noverande

Offentleg eller privat tenesteyting- framtidig

Fritids- og turistformål - noverande

Fritids- og turistformål - framtidig

Næringsbygningar - noverande

Næringsbygningar - framtidig

Idrettsanlegg - noverande

Andre typar bygningar og anlegg - noverande

Andre typar bygningar og anlegg - framtidig

Uteopphaldsareal - noverande

Uteopphaldsareal - framtidig

Grav- og urnelund - noverande

Kombinert byggje- og anleggsformål - noverande

Kombinert byggje- og anleggsformål - framtidig

Kommuneplan-Bygningar og anlegg (PBL2008 §11-7 NR.1)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur- noverande

Køyreveg - noverande

Hamn - noverande

Parkering - noverande

Parkering - framtidig

Kommuneplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §11-7 NR.2)

Grøntstruktur - noverande  (G)

Grøntstruktur - framtidig

Naturområde - noverande (N)

Naturområde - framtidig

Turdrag - framtidig

Friområde - noverande  (F)

Friområde - framtidig

Park - noverande (P)

Park - framtidig

Kommuneplan-Grøntstruktur (PBL2008 §11-7 NR.3)

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - noverande

Kommuneplan-Landbruks-,natur- og friluftsformål og reindrift (PBL2008 §11-7 NR.5)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone - noverande

Småbåthamn - noverande

Småbåthamn - framtidig

Fiske - noverande

Naturområde - noverande

Friluftsområde - noverande

Kommuneplan-Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 §11-7 NR.6)

Faresone - Ras- og skredfare  H310

Faresone - Skytebane

Faresone - Annan fare

Sikringsone - Nedslagsfelt drikkevatn

Angitthensynsone - Bevaring naturmiljø  H560

Angitthensynsone - Bevaring kulturmiljø H570

Gjennomføringssone - Krav om felles planlegging - Områdeplan (OP)

Bandlegging etter lov om naturvern - noverande H720

Bandlegging etter lov om kulturminne - noverande H730

Kommuneplan - Omsynsoner (PBL2008 §11-8)

Faresonegrense

Sikringssonegrense

Angitt omsynsgrense

Gjennomføringsgrense

Bandleggingsgrense noverande

Detaljeringsgrense

Forbodsgrense sjø

Kommuneplan-Linje- og punktsymbol (PBL2008)

Planen si avgrensing

Grense for arealformål

Fjernveg - noverande

Fjernveg - framtidig

Fjernveg tunnel - framtidig

Fjernveg bru - framtidig

Hovudveg - noverande

Hovudveg - framtidig

Samleveg - framtidig

Samleveg - noverande

Tilkomstveg - framtidig

Gang-/sykkelveg - noverande

Gang-/sykkelveg - framtidig

Turveg/turdrag - noverande

Turveg/turdrag - framtidig

Farled - noverande

Felles for  kommuneplan PBL 1985 og 2008

Kulturminne R

Kulturminne K

Kulturminner

Planprogram - offentleg ettersyn frå 21.06.2012 til  31.08.2012

1. gangs offentleg ettersyn frå  05.06.2014 til 15.08.2014

2. gangs offentleg ettersyn frå 22.01.2015 til 28.02.2015

Planprogram vedtak i kommunestyret

1. gangs behandling i planutvalet

2. gangs behandling i planutvalet

Behandling i planutvalet

P-077/12 19.06.2012

25.10.2012K-088/12

19.05.2014

21.01.2015

21.04.2015

P-077/12

P-077/12

P-046/15

Kommunestyre

Område utan rettsverknad

Unntatt rettsverknad (PBL2008 §11-15 og 11-16)












  

Føresegner og retningsliner vedtatt av kommunestyret i møte  30.04.2015 

1. GENERELT 

Nedanfor er oppført vedtekter  som gjeld for arealdelen. Rettsleg bindande føresegner knytt til 
planen med heimel i Plan- og bygningslova § 11-7 er utheva med ramme. All annan tekst er av 
orienterande art, og gjev m.a. retningsliner for sakshandsaminga. 
 

2. BYGGEOMRÅDE (pbl § 11-7 nr. 1) 

2.1. Fellesføresegner 

2.1.1. Krav op reguleringsplan (pbl § 11-9 nr.1) 


 

Område med reguleringskrav er vist med teikn ®i plankartet. 

2.1.2. Risiko og sårbarheit (§ 4-3) 













2.1.3. Utbyggingsavtalar (pbl § 11-9 nr.2) 






I plan- og byggjesaker der utbygginga omfattar 10 eller fleire bustadeiningar og/eller omfattar meir enn 1000 
m2 bruksareal (BRA) kan det inngåast utbyggingsavtale mellom kommunen  og utbyggjar. Det same gjeld for 
plan- og byggjesaker der utbyggingsarealet overstig 10 dekar. 

2.1.4. Krav op rekkefølgje (pbl § 11-9 nr.4) 

I opråde sop er sett av til byggjeforpål kan utbygging ikkje skje før godkjende tekniske anlegg 
(køyreveg, gang- og sykkelveg, avløp, energi- og vassforsyning) er etablert og sapfunnstenester 
(barnehage og skule) er dekt og oprådeaktuelle saker er avklara. 

Bustadopråde B 26 – Opråde kan ikkje utbyggast før veg 2 i reguleringsplan for Mausa er etablert. 



Bustadopråde B 33a – Den sørvestre delen av B 33 (gnr 64/74), kan ikkje starte utbygging før pinst 
85% av toptearealet avsett til bustadforpål i godkjend reguleringsplan innafor B 33 er utbygd, og 
at hovudvegtilkopsten er etablert. 

Bustadopråde B 38  - Ein detaljert ROS-analyse ped vurdering av tiltak skal liggeføre før regulering 
av feltet. 





Følgjande  byggegrenser gjelder for pbl § 1-8 op forbod op tiltak langs sjø: 

• Bygningar og anlegg – blanda (kode 1001) inntil 25 peter frå  strandlinja, dersop det ikkje
anna er bestept i reguleringsplan.

• Sentrupsforpål og næringsbygningar – 3 peter
• Naust  - 0 peter
• Andre arealforpål  - 100 peter





2.1.5.2 Byggegrenser langs vassdrag 









2.1.6 Hapner og spåbåthapner 








2.1.7 Barn og unges sine interesser 













 

2.1.8  Biologisk pangfald 

Areal med registerte verdiar for biologisk mangfald skal takast vare på. 

Biologisk mangfald skal takast i vare gjennom prinsippa i Naturmangfaldslova. Det skal takast omsyn 
til naturverdiane og gjer det som er rimeleg for å unngå skade på naturmangfaldet. 

I saker der kunnskapen om det biologiske mangfaldet ikkje er tilfredstillande gjeld føre var-
prinsippet.  

2.1.9 Tilhøve sop skal optalast i reguleringsplanar, jf. PBL $ 11 - 9 nr. 8 

Krav til universell utforping (funksjonskrav)  

I plan- og byggjesakshandsapinga skal det gjerast greie for korleis universell utforping er løyst. 
Universell utforping skal leggjast til grunn for utforping av alle tilrettelagde leike- og 
opphaldsareal - så langt dei terrengpessige tilhøva tillèt det. Gangvegar, busshaldeplassar og 
tilkopst skal  utforpast ped overflate sop gir tilgjenge for alle. Ny busetnad skal leggjast til rette 
etter prinsippa op universell utforping. 

Krav til teknisk plan 

Ved utarbeiding av detaljregulering vert det sett krav op utarbeiding av teknisk detaljplan for 
vegar slik at stigningsforhold vert dokupentert ped lengdeprofil og vist ped skrånings- og 
fyllingsareal. Trase frap til tilknytingspunkt til koppunal vassforsyning og avløp skal gå frap av 
plandokupenta. Løysing for handtering av overflatevatn skal visast og dokupenterast.  

Opsyna i forskrift op  hushaldingsavfall og slap for Ålesundsregionen skal oppfyllast. Koppunen 
kan stille andre krav avhengig av plansaka sitt opfang.  

 Naturtypar, grøntstruktur og biologisk mangfald 

Tilhøvet til naturmangfaldlova skal skildrast i alle reguleringsplanar. Det skal gjerast ei vurdering av 
om planframlegget bør omfatte utgreiingar av biologisk mangfald og viktige naturtypar. 

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) 

Ved utarbeiding av reguleringsplanar skal det gjennomførast ei risiko- og sårbarheitsanalyse. ROS-
analysen skal leggjast ved private planframlegg (detaljregulering) og kommunale reguleringsplanar 
(områderegulering eller detaljregulering). Til ei kvar tid gjeldande rettleiar frå Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, skal leggjast til grunn ved utarbeiding av ROS-analysen. ROS-
analysen skal omfatte kartlegging av grunntilhøve (geologisk/geoteknisk utstabilitet, ureina grunn),  
hendingar i trafikken, samt andre farar og uønskt hendingar som kan utgjere fare for skade eller 
medføre ulukker for miljø og samfunn. 

 



 

Kulturminne 

Ved utarbeiding av reguleringsplanar, samt større byggje- og anleggstiltak, skal tiltakshavar ta 
kontakt med kulturmynde for å avklare behovet for gjennomføring av kartlegging av automatisk 
freda kulturminne og kulturminne frå nyare tid, jf. Lov om kulturminne $$ 4,8, 9 og 10. 

2.2. Bustadopråde 

2.2.1. Grad av utnytting ( pbl § 11-9 nr 5) 








 

Ved utrekning av utnytta areal skal MD sin rettleiar for grad av utnytting leggast til grunn.  
For å skape attraktive bustadområde bør det leggjast vekt på variert tomtestorleik, gode fellesareal  
og grøntområde utover minstekrava. 

2.2.2 Krav op utforping og lokalisering av bygg og anlegg (pbl § 11-9 nr 5) 





































2.2.3 Krav til uteareal - leikeplass (pbl § 11-9 nr 5) 

 

Ved ny planlegging av bustadfelt skal det settast av areal til leikeplass og andre friopråde. 
Uteopphaldsareal for den enkelte bueining skal etablerast i tillegg til leike- og friopråde. 
 
Leikeplassar og uteopphaldsareal skal ha tilfredsstillande støyforhold (paks. 55 dbA). 
 
Leikeplassane skal ha solrik plassering, vere skjerpa pot forureining, trafikkfare og sterke 
elektropagnetiske felt. 
 
Leikeplassen bør ikkje ligge i opråde brattare en 1:3 og pinst 40 % av arealet bør være flatt ( 1:20). 
Dette  gjeld ikkje akebakkar og likande. Leikeplassar skal gi eit allsidig leiketilbod ped følgjande 
oppdeling: 
 
Nærleikeplass 
 
Alle bueiningar skal innan gangavstand ha ein nærleikeplass ped storleik på pinst  200 p2. 
Dipensjonert for  inntil 20 bueiningar sop er  felles op leikeplassen sop pin. skal ha sandkasse, 
benk og noko fast dekke. 
 
Kvartalsleikeplass 
Alle bueiningar skal innan gangavstand ha ein kvartalsleikeplass ped storleik på pinst  1500 p2. 
Dipensjonert for 20- 50 bueiningar sop er  felles op leikeplassen sop skal leggast til rette for 
varierte aktivitetar sop til døpes balleik, aking, sykling og liknande. 
 
Før ferdigattest eller pellopbels bruksløyve blir gitt, skal nærleikeplassen sop bueininga tilhøyrer 
vere opparbeidd. Ved opdisponering av areal sop i plan er avsett til felles areal og friopråde skal 
det skaffast fullverdig erstatning. 
 
Ansvar: Eigar eller den/dei sop har plassert utstyr på leikeopråde har ansvar for at dette er 
godkjent etter gjeldande regelverk og i forsvarleg stand. 
Fraptidig ansvar og vedlikehald ligg på heipelshavar for tilgrensande eigedopar. 

 




2.2.4 Parkering (pbl § 11-9 nr 5) 

Parkering 
I reguleringsplan og i byggesaker skal det settast av plass for bilar på eigen grunn. 
Det skal opparbeidast 2 biloppstillingsplassar (pl.) per bueining, 2 pl. per 100 p2 bruksareal for 
forretning/kontor. 
I opråde ped sentrupsforpål vil opne for anna parkeringsutnytting.  






 

2.2.5 Fritidsbygg – naust (pbl § 11-9 nr 5) 

a) Med naust forstår vi her bygning for oppbevaring av båt og fiskevegn og elles utstyr sop 
har ped sjø- og båtliv å gjere. 

b) Naust skal førast opp frittliggjande. Sapanbygging av pindre naustgrupper kan 
aksepterast, dersop dette harponerer ped terrengforhold og eksisterande bygningar. 
Strandlina skal i størst pogleg grad takast vare på både når det gjeld terreng og 
vegetasjon. Plassering av naust på ikkje hindre fri ferdsel i strandsona. Situasjonskart skal 
vise korleis fri passering vert sikra. 

c) For kvar 400 kvadratpeter utbygd naustareal skal det vere ei branngate på 8p. eller anna 
godkjent brannskilje. 

d) Naust skal førast opp i tradisjonell byggestil, og stette dei estetiske krava i §29, 2. ledd i 
Plan- og bygningslova. 

e) Nausta skal ha pønetak pot sjøen, og ped takvinkel pellop 32° og 45°. Naust kan i regel 
godkjennast ped høgd på inntil 7,5p. pålt pellop pøne og terreng i sjøfasade. 
Grunnflata skal ikkje overstige 80p². Storleik og høgd kan i enkelte tilfelle vurderast utifrå 
terrengtilpassing. (Unnateke rettsverknad – potsegn) 

f) Eit rektangulært spåruta vindauge er tillate i kvar endegavl, elles tilpassa ein arkitektonisk 
heilskap. 

g) Det skal søkast op etablering av flytebrygge. (Unnateke rettsverknad – potsegn) 

h) Dersop ein ønskjer installert sanitære anlegg og/eller rop for varig fritidsopphald skal det 
avklarast i reguleringsplan for oprådet. 

 

 2.2.6 Fritidsbygg – hytte (pbl § 11-9 nr 5) 

For utbygging av nye hytteopråde vert kravd reguleringsplan - detaljregulering. 

Ved detaljregulering av nye hytteopråde og ved einskildsaker der storleiken ikkje er fastlagt i plan, 
skal følgjande leggjast til grunn: 

Bruksarealet (BRA) kan vere på inntil 100 p2. Mønehøgda skal avgrensast til paksipalt 6 p og 
gesipshøgda til 4 p frå gjennopsnitt terreng. Det kan førast opp eit uthus/anneks pr hytteeining i 
storleik på inntil 15 p2 BRA, pønehøgd inntil 3 p og gesipshøgde inntil 2,5 p. Det kan lagast til 
terrasse/utegolv på inntil 20 p2. Topta skal ikkje gjerdast inne. 

Det skal leggjast vekt på tilpassing til lokal byggjeskikk i forp og paterialbruk. Bygningane skal 
tilpassast kulturlandskap og eksisterande piljø. 



Det skal leggast til rette for avfallsløysingar i samsvar med det til ei kvar tid gjeldande regelverk. 

2.2.7 Fritidsbygg – rorbu (pbl § 11-9 nr 5) 

Rorbu vert definert sop naust der 1.etasjen er utforpa sop eit tradisjonelt naust for oppbevaring 
av båt, fiskereiskap, båtutstyr, o.a., og der andre etasjen er innreidd for overnatting og opphald. 
Bygging av rorbuer føreset utarbeiding av reguleringsplan. 

Ved bygging av rorbuer legg ein vekt på at det frapleis skal vere tilgjenge for ålpenta langs fjøra. 
Utbygging skal vere tett og skape heilskapelege hapnepiljø pest pogleg i tråd ped lokal 
byggeskikk og tradisjon. For rorbuer skal det leggast til rette for avfallsløysingar i sapsvar ped det 
til ei kvar tid gjeldande regelverk. 

 

2.2.8 Næringsopråde 



 

2.2.9 Elektropagnetiske felt 

Utgreiingskrav for pagnetfelt . Statens strålevern sitt utgreiingsnivå for pagnetfelt nær 
høgspentanlegg på 0,4 µT (gjennopsnitt gjennop året) skal leggast til grunn. 

Netteigar skal ved oppføring av nye høgspentanlegg eller oppgradering av eksisterande, utgreie om 
magnetfeltet i nærliggande bygg kan bli høgre enn  0,4 µT. Alternative løysingar for å redusere felt 
skal i så fall vurderast. Tilsvarande for planlegging og oppføring av nye bygg nær eksisterande 
høgspentleidningar.  

2.2.10 Forretningsopråde 





 

2.2.11 Andre typar nærpare angitte bygningar og anlegg (pbl § 11-19 nr 5) 




 

2.2.12 Kopbinert byggje- og anleggsforpål (pbl § 11-19 nr 5) 




2.2.13. Bygge- og deleforbodsoprådet for eit opråde i Veddevika. 



For eigedomar som ligg inntil og/eller  i bygge – og deleforbodsområdet for eit område i 
Veddevika (Plansak 133/10). Når bygge- og deleforbod ikkje lengre gjeld og arealbehovet for  
reguleringsplanen for tunnellen er avklara vil det vere høve for desse områda å få vurdert 
oppstart og gjennomføring av reguleringsendring sjølv om det i arealplanen har eit anna formål. 

3. VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET (Pbl § 11-7-4, nr 2) 





 


(pbl § 11-11, nr 3) 


Dette er opråde for natur, fiske ,ferdsel og friluftsliv i kopbinasjon. 

Fiske (F) 

Opråde avsett til fiske er opråde for aktive reiskap og viktige gyte- og oppvekstopråde. 
Arealforpålet opfattar all hausting av viltlevande parine ressursar. 

I desse sjøområda finst viktige interesser i tilknyting til natur, ferdsel, fiske, og friluftsliv. Områda skal 
brukast slik at desse interessene ikkje vert skadelidande.  
Anlegg i sjø og vassdrag skal avklarast i forhold til automatisk freda kulturminne. 

5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE  (pbl § 11-7 nr.5) 





 


 6. FØRESEGNER TIL OMSYNSSONER (PBL § 11-8) 


 6.1 Opråde ped potensiell skredfare, Jf pbl § 11-8 a) 


Innanfor opsynssone sop i plankartet er vist sop Faresone- Ras og skredfare, skal det ikkje førast 
opp nye bygg utan at det er gjort ei nærare vurdering av op arealet kan opnast for utbygging, 
basert på dokupentasjon frå person eller føretak ped relevant geologisk koppetanse.  
I oprådet sop er regulert til utbygging, gjeld ikkje dokupentasjonskravet dersop det er utført 
rasfarevurdering sop del av reguleringsplanprosessen. 

For område med marine avsetningar, som vist på temakart – marine avsetningar, må det i bratt terreng 
gjennomførast vurdering av rasfare før utbygging. 



6.2 Opråde bandlagde etter naturvernlova Jf pbl § 11-8 d) 

Områder som er freda i medhald av Naturvernlova: 

 Djupvikvatnet-Kringlevatnet
 Sula sørvestside
 Sulesund
 Solavågsfjellet
 Vegsundholmane-Veibustholmen

6.3 Opråde ped autopatisk freda kulturpinne Jf pbl § 11-8 d) 








Soner kring automatisk freda kulturminne (H 730) er i utgangspunktet å sjå på som sikringsareal kring 
kulturminnet. Det må her ikkje gjerast anleggstiltak eller andre tiltak som kan svekke verdien av 
kulturminnet. Nye tiltak skal ivareta omsynet til kulturminne i området . Saker som gjeld tiltak i 
omsynssona skal sendast kulturminnevernmyndigheitene for vurdering i høve kulturminnelova, jf. § 
3. Vilkår for godkjenning av tiltak vil m.a. vere at plan for tiltaket er lagt fram for
kulturminnestyresmakta til uttale og avgjerd etter kulturminnelova. 

6.4 Opråde ped kulturpiljø  (H570), Jf pbl 11-8 c)  

Omsynssone H 570 fungerer som ein buffersone for automatisk freda kulturminne (H 730). Innafor 
omsynssone H570 – kulturmiljø, skal tiltak som plan- og dispensasjonssaker, byggjesaker, saker om 
skogsveg, tiltak i landbruket sitt kulturlandskap m.m. sendast til fylkeskommunen  til høyring. Målet 
er å styre utviklinga slik at nye tiltak tek tilstrekkeleg omsyn til kulturminna.  

6.5 Opråde ped prioriterte naturtypar (H560), Jf pbl 11-8 c) 

I område med registrerte naturtype lokalitetar må eventuelle tiltak verte vurderte opp mot 
verdivurderingane i rapport om biologisk mangfald. 

6.6 Opråde ped forureina grunn, jf pbl 11-8 a 

Innafor opsynssone H390_1 – forureina grunn, skal er det forbod pot etablering av bustad og 
liknande bygg. I høve detaljplan av opråde skal det gjennopførast vurdering av 
forureiningsfaren. 

6.7 Opråde ped krav op oprådeplan, jf pbl 11-8 e 



Innafor opsynssone oprådeplan  OP, skal det gjennopførast ein opråderegulering før 
detaljregulering og gjennopføring av tiltak. Planen skal løyse behov for ny infrastruktur og 
peir effektiv arealutnytting. 

 

7. VERKNAD AV KOMMUNEPLANEN 

7.1 Rettsverknad (pbl § 11-6) 

I pedhald av plan- og bygningslova § 11-3 skal godkjent koppuneplan vere grunnlag for all 
utbygging i koppunen. Arbeid og tiltak sop nepnt i plan- og bygningslova kap. 20, sapt frådeling 
av eigedop til slike førepål, på ikkje være i strid ped arealbruk eller føresegner fastlagt i planen. 
Det sape gjeld andre tiltak sop kan vere til vesentleg uleppe for gjennopføring av planen. 
 

7.2 Opråde der gjeldande reguleringsplan frapleis skal gjelde (pbl § 11-8 pkt f) 

Opråde kor gjeldande reguleringsplan frapleis skal gjelde (§ 11-8 pkt. f) 
Oversikt over kva planar sop frapleis skal gjelde og kva delopråde sop skal opphevast går frap 
av opplistinga nedanfor. Opråda sop reguleringsplanen  frapleis skal gjelde er også  vist i eige 
tepakart. 
Vedtekne reguleringsplanar og utbyggingsplanar skal framleis gjelde, og ved eventuell motstrid går 
dei framfor  kommunens arealdel. Når det gjeld reguleringsplanar lista opp nedanfor har 
kommuneplanens arealdel  endra  arealbruk i forhold til reguleringsplan på desse enkelt områda:  

Langevåg sør (PlanId: 2.01): 

1) Endra vegsystem for veg 33, Råsa og veg 5 sør for Vassetvegen. 

2) Friområde er  justert litt i høve bustadhuset på  gnr 109 bnr 24 vest for Molværsbrauta og 
området aust for Moldværsbrauta (gnr 109 bnr 24) er endra til offentleg formål 

3) BK 6 til LNF 

4) Endring av delar av friområde  og BK3 til offentleg formål  

5) LNF område gnr 109 bnr 72 til bustadformål 

6) Den vestre delen av Veg nr 1 skal takast ut og  ikkje koplast  mot Molværvegen 

 

Langevåg nord 2 (PlanId: 4.01): 

1) Områda I1 

2) Friluftsarealet aust for veg 11 (Skrivarhamna) til to bustadfelt. 

3) Større naustareal mellom Salneset -Djuphamna  

4) Del av friluftsområde på gnr 94 1 og 39 endra til bustadformål 



5) Del av friluftsområdet på Kipperberget endra til naust og utviding av B1 mot vest. 

Reguleringsplan for Landfarneset (PlanId: 4.02) 

1) Del av I3 endra til kombinertformål naust/rorbu/industri 

 

Holen (PlanId: 5.03): 

Del av parkeringsareal til grøntareal (buffersone) 

Langevåg nord 1 (PlanId: 3.01): 

1) Områda G10, O4 og BK 8 

2) Områda  O5, O3, B6 og B13 

3) Del av friluftsområdet nord for B24 til bustad 

Reguleringsplan for fiskerihamn Urkevika (PlanId: 5.05) 

1) IF5 er endra til formålet «Andre typar angitte bygningar og anlegg». 

Rørstad (PlanId: 7.05): 

1) Kyrkjehaugen – endra frå LNF til bustad 

2) Haneneset – mindre areal av spesialområde friluftsliv endra til bustad  aust for N4. (unntatt 
rettsverknad – motsegn) 

Rørstad vest (PlanId: 7.06): 

Områda U,V,W 

 

Mauseidvåg (PlanId: 8.01): 

1) Område Al og G1 

2) Delar av G1 er endra til bustadformål (gnr 74 bnr 6) og gnr 74 bnr 19 

 

Furneset (PlanId: 8.04): 

I2 

Reitehaug (PlanId: 11.03): 

1) Områda B3, B4, B5,  IS4, N1, O1, F3 og FO. 

2) Plan for Rv 1 og Rv 61: 



3) Områda I4 og I5. Veg 1 går ut. 

Sunde-Leirvåg (PlanId: 10.04): 

1) Deler av naustområdet vert endra til næringsformål  gnr 63 bnr 23 

2) Olamyra endra til bustad og offentleg område (barnehage) 

3) Del av friluftsområde endra til bustad aust for veg 5 

4) Gnr 63/105 til bustadformål 

5) Del av friområdet G1 til bustad (gnr 63 bnr 185) 

6) Del av friluftsområdet til bustad (gnr 63 bnr 1 og 9) 

7) Del av friluftsområdet til næring gnr 63 bnr 196 

Reguleringsplan for strandlinje Veibust-Kvasnes (PlanId: 11.02): 

Gnr 59/14 og 19 

8. DISPENSASJON (pbl § 19) 

Kommunen kan jfr. pbl §19-2, gi varig eller mellombels dispensasjon frå planen, men berre dersom 
omsynet til formåla i plan og føresegner ikkje vert sett vesentleg til side. I tillegg må fordelane ved 
dispensasjon vere klart større enn ulempene, og det skal leggjast særleg vekt på helse, miljø, 
tryggleik, tilgjenge og på statlege og regionale rammer og mål. 
 
Kommunen sitt høve til å gi dispensasjon er avgrensa. Dispensasjon krev grunngjeven søknad og 
det må liggje føre ei klar overvekt av omsyn som talar for dispensasjon. Planen representerer ein 
gjennomtenkt heilskap, og det skal difor ikkje vere kurant å få dispensasjon. 
 
Før eventuell dispensasjon vert gitt, skal kommunen innhente fråsegn frå regionale og statlege 
styresmakter som har interesse i området. 

Vedlegg 1 

Godkjente reguleringsplanar 
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KOMMUNALTEKNISKE GEBYR 2020 

GEBYR FOR  PRIS 
Ekskl. MVA 

PRIS 
Inkl. 25 % MVA 

TILKOPLING VATN Kategori A-E 12 500,00 15 625,- 

TILKOPLING KLOAKK Kategori A-E 12 500,00 15 625,- 

RENOVASJON 140 l dunk 
240 l dunk 
360 l dunk 
660 l dunk 
 
Redusert 
Samarbeidsavtale 
Kompostering  

2 998,- 
5 139,- 
7 709,- 

14 133,- 
 

2 450,- 
2 140,- 
2 250,- 

3 747,50 
6 423,75 
9 636,25 

17 666,25 
 

3 062,50 
2 675,00 
2 812,50 

HYTTERENOVASJON Abonnement 1 425,- 1781,25 

FEIING Pr. pipeløp 
Fritidsbustad 

420,- 
210,- 

525,00 
262,50 

VATN 
 
Fastgebyr: 
 
 
 
 
 
Forbruk  

 
 
Kategori A (næringseining) 
Kategori B (forsamling) 
Kategori C (bueining) 
Kategori D (fritidseining) 
Kategori E (småbåt/naustlag) 
 
Pr. m3 
Pr. m2 

 
 

2 029,- 
1 015,- 
2 029,- 
1 015,- 
1 015,- 

 
6,89 

13,78 

 
 

2 536,25 
1 268,75 
2 536,25 
1 268,75 
1 268,75 

 
8,61 

17,23 
KLOAKK 
 
Fastgebyr: 
 
 
 
 
 
 
Forbruksgebyr 

 
 
Kategori A 
Kategori B 
Kategori C 
Kategori D 
Kategori E 
 
Pr. m3 
Pr. m2 

 
 

3 233,- 
1 617,- 
3 233,- 
1 617,- 
1 617,- 

 
13,42 
26,84 

 
 

4 041,25 
2 021,25 
4 041,25 
2 021,25 
2 021,25 

 
16,78 
33,55 

SEPTIKKTØMMING 
 
Tømming kvart 4. år 
 

Tømmevolum: 
 
0 m3 – 4 m3 

4,1 m3 – 9,5 m3 
9,5 m3 – 16,5 m3 

 
 

535,- 
855,- 

1 710,- 
 

 
 

668,75 
1 068,75 
2 137,50 

 
Tømming kvart 2. år 
 
 
 
Tømming årleg 
 
 
 
Slam minirenseanlegg 
 
Slam tett tank 
 
 
Slam stor tank 
 
Ekstra-/naudtømming 

0 m3 – 4 m3 

4,1 m3 – 9,5 m3 
9,5 m3 – 16,5 m3 

 

0 m3 – 4 m3 

4,1 m3 – 9,5 m3 
9,5 m3 – 16,5 m3 

 
 
 
0 m3 – 6 m3 

> 6 m3 
 
> 16,5 m3 
 
Etter gitte satsar, sjå under 

1 070,- 
1 711,- 
3 423,- 

 
2 140,- 
3 420,- 
6 840,- 

 
1 629,- 

 
2 340,- 
4 500,- 

 
505,-/m3 

 

1 337,50 
2 138,75 
4 278,75 

 
2 675,- 
4 275,- 
8 550,- 

 
2 036,25 

 
2 925,- 
5 625,- 

 
631,25,-/m3 

 



KOMMUNALTEKNISKE GEBYR 2020 

Forbruksgebyr vert basert på faktisk vassforbruk (vassmålar) og pris per m3. Avløpsmengd 
blir som hovudregel rekna lik vassmengd.  
 
Slamavskiljarar blir som hovudregel tømde kvart 2. år, for fritidshus kvart 4. år. Tette tankar 
vert tømt årleg. 
 
Kompostering av matavfall: 
Avtale om kompostering gir avslag på 25 % av fullpris. Dunken med restavfall vert henta kvar 
fjerde veke. Ein kan kun få komposteringsavtale etter godkjenning frå ÅRIM. 
 
Samarbeidsavtale: 
Abonnenten får avslag for samarbeidsavtale (delt dunk). 
Delt abonnement krev gjensidig avtale om samarbeid som må godkjennast av ÅRIM.  
 
 
Ekstra- og nødtømming av slamanlegg vert fakturert etter ÅRIM sine satsar utan påslag. 
Satsane er: 
GEBYR FOR  PRIS 

Ekskl. MVA 
PRIS 

Inkl. 25 % MVA 
Ekstratømming:  
 
Slam, timepris    
 
Ekstratømming: 
 
 
 
Minireinseanlegg   
 
Ekstratømming stor tank  
 
Ekstratømming tett tank: 
 

 
 
 
 
0 – 4 m3    
4,1 – 9,5 m3   
9,5 – 16,5 m3   
 
 
 
> 16,5 m3  
 
0 – 6 m3  
6,1 – 16,5 m3 
> 16,5 m 

 
 

1 650,- 
 

3 320,- 
4 430,- 
6 330,- 

 
3 320,- 

 
500,-/m3 

 

3 300,- 
6 600,- 

600,-/m3 

 
 

2 062,50 
 

4 150,00 
5 537,50 
7 912,50 

 
4 150,00 

 
625,-/m3 

 
4 125,- 
8 250,- 

750,-/m3 
Nødtømming 
 
 
Nødtømming 
minirenseanlegg 
 
Nødtømming stor tank 
 
Nødtømming tett tank 

0 – 4 m3 
4,1 – 9,5 m3 
9,5 – 16,5 m3 
 
 
 
> 16,5 m 
 
0 – 6 m3 
6,1 – 16,5 m3 
> 16,5 m3 

4 500,- 
6 000,- 
7 500,- 

 
4 500,- 

 
600,-/m3 

 
3 900,- 
7 800,- 

750,-/m3 

5 625,- 
7 500,- 
9 375,- 

 
5 625,- 

 
750,-/m3 

 

4 875,- 
9 750,- 

927,50/m3 
 
 
Andre tenester som gjeld renovasjon vert fakturert etter ÅRIM sine satsar utan påslag. 
Satsane er: 
GEBYR FOR  PRIS 

Ekskl. MVA 
PRIS 

Inkl. 25 % MVA 
Ekstrasekk 
 
Miljøstasjonskort, erstatning 
Miljøstasjonskort, tvilling 

 50,- 
 

200,- 
40,- 

62,50 
 

250,- 
50,- 

Ekstra henteavstand:  
 

6-25 m 
25-40 m 
40-60 m 
60-100 m 

700,- 
1 000,- 
1 400,- 
2 000,- 

875,- 
1 250,- 
1 750,- 
2 500,- 

 



Sula kommune
Målestokk 1:1000   
29.07.2020





































SAKSFRAMLEGG 
 

 -      
 
Saksbehandlar: Åge Risjord Arkiv: GBNR - 63/185 
Arkivsaksnr.: 18/713 - 3   

 
 
Gnr 63 bnr 185 - Byggconsult AS - Deling av grunneigedom 
 
Utval: Møtedato: Saksnr.: 
Det faste utvalet for plansaker  164/18 

 
 
__________________________________________________________________ 
 
Vedtak:  
Dersom vilkåra nedanfor kan oppfyllast vert søknaden om deling av eigedom gnr 63 
bnr 185 godkjent som omsøkt. Jf. situasjonskart med DokID 364304 av PBO-
avdeling, datert 01.10.2018. Dette på vilkår av at merknadane nedanfor blir tatt til 
følgje. 
Tilstrekkeleg med drikkevatn som er hygienisk forsvarleg må vere sikra for 
eigedomane, og det ligg føre erklæring for framføring av veg, vatn og spillvatn fram 
til offentlege tilknytingspunkt, Jf plbl §§ 27-1, -2 og -4.  
Den signerte erklæringa skal tinglysast så snart dei to tomtene er registrert hos 
tinglysinga. Rekvisisjon for oppmåling skal sendast oppmålingsavdelinga før 
oppmåling blir utført. 
Delar av eigedomen ligg i faresone for skred/rasfare. Ei faglig vurdering skal ligge 
føre før godkjenning av ei byggesak på eigedomen. 
Når ovanfornemnde vilkår er oppfylt, kopiane er oversendt og krav om 
oppmålingsgebyr er betalt, vil kartforretning etter matrikkellova bli utført. 
__________________________________________________________________ 
 
 
Vedlegg : 
Tittel Dok.ID 
oversiktskart  366455 
Gnr 63 bnr 185 - Gunnar Sunde - Situasjonskart for eigedom  364304 

 
 
Bakgrunn for saka: 
Viser til søknad av 15.05.2018, journalført 15.05.2018. 
Søknaden gjeld deling av eigedomen gnr 63 bnr 185 i to bustadtomter ved 
Sundsmyrvegen, Eidsnes. Deling er etter privat forslag. 
Eigedomen blei oppretta i 2009 med bakgrunn i eit arveoppgjer, og har eit areal på 
1689 m². Området er avsett til bustad-føremål i arealplanen i kommuneplanen for 
Sula kommune. Eigar er ikkje busett i området, og ønskjer no å få oppdelt 
eigedomen i to sjølvstendige bustadtomter.  
 



Gjeldande plangrunnlag: 
I gjeldande kommunedelplan er området avsett til bustadføremål. For området er det 
utarbeidd reguleringsplan for Sunde – Leirvåg - eldre plan. Det er ikkje angitt 
reguleringskrav for eigedomen i arealplanen. Reguleringsføresegner i den eldre 
planen vil gjelde for ei framtidig byggesak. 
 
Tomtene/avkøyring: 
Dei to tomtene er tenkt med felles avkøyring til privat veg i nord. Søkjar opplyser at 
eigedomen har rettigheiter til tilknyting på teknisk anlegg. Tomtedelingsforslag gir 
dei to tomtene areal på henholdsvis 720 m² og 790 m², (ekskl. felles tilkomsveg) i 
situasjonskart.  
Ei avklaring for høgspentmast/leidning må tiltakshavar, ev søkjar gjere med 
netteigar.  
 
Spesielle forhold: 
Delar av eigedomen ligg i faresone for skred/rasfare. Ei faglig vurdering skal ligge 
føre før godkjenning av ei byggesak på eigedomen. 
 
Nabovarsel: 
Tilstøtande naboar mot nord og vest er varsla (23.03.18). Det er ikkje registrert 
merknad frå desse innan lovpålagt klagefrist. 
 
Uttale frå anna myndigheit: 
Søknaden er drøfta lagt fram for kommunal vegmynde, som har gjeve uttale 
gjeldande tilkomst og VA i e-post 08.10.18:  
«Tilknytning for gnr 63 bnr 185 til eksisterende veg, Sundsmyrvegen, skal nytte seg 
av eksisterende avkjørsel som allerede er etablert for gnr.63 bnr. 62, og gnr.63 
bnr.70».  
Det ligg føre signert erklæring for tilknyting til VVA over gbnr 63/70 av Sula 
kommune, av tidl. eigar av gbnr 63/62 og heilt fram til kommunal veg ved Rystene. 
Krav om tilfredsstillande adkomt skal sikrast ved ei ev framtidig byggesak. 
 
Byggesak- og oppmålingsavdelinga si samla vurdering: 
Det blir søkt deling av eigedomen gnr 63 bnr 185 slik at det kan delast i 2 
sjølvstendige bustadtomter. Tomtene ligg ved nordenden av Sundsmyrvegen, og 
skal etter reguleringplanen ha tilkomst frå privat veg «Sundsmyrvegen». For at 
tomtene skal kunne frådelast, må dei vere sikra rett til tilkomst frå veg som er open 
for almen ferdsel (dvs «Kristiangarden/Rystenevegen») og fram til dei forskjellige 
tomtene.  
Det ligg føre erklæringar frå grunneigarar som tilkomstvegen går over, og fram til 
gbnr 63/185. Det er også sikra med erklæring rett til å leggje og vedlikehalde 
ledningar for vatn og kloakk heilt fram til kommunalt tilknytingspunkt, jf. plbl. kap. 27. 
Erklæringane blei gitt ved frådeling av gbnr 63/185 den 01.10.2007. det er sett vilkår 
om at dei signerte erklæringane skal tinglysast så snart tomtene er registrert hos 
tinglysinga.   
Dei tekniske løysingane for veg, vatn og kloakk skal vere ferdig utbygt i samsvar 
med stadfesta reguleringsplan før tomtene kan bebyggast, jf plbl § 18-1. 
Dersom vilkåra ovanfor vert oppfylt vert søknaden om frådeling av dei to 
bustadtomtene ved Sundsmyrvegen godkjent. 
 



Det er foretatt ei konkret vurdering opp mot plbl. §§ 26-1 og 28-7. På vilkår av at dei 
nødvendige erklæringar på framføring av VVA-anlegg ligg føre, samt plassering av 
tilkomstveg på kommunal grunn, kan søknaden om deling av eigedom gnr 63 bnr 
185 for to bustadtomter godkjennast som omsøkt. 
 
 
 
 



NOTATER

EIDSNES TOMT 63/     185

NOTATER



NOTATER NOTATER

EIDSNES TOMT 63/     185



NOTATER
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NOTATER

Kort om de nye reglene fra 1. januar 2022

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

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

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

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

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

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

Hovedpunkter og råd om de nye reglene:

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

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

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

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

Forbrukerinformasjon: 

Trygg bolighandel med nye regler fra 1. januar 2022 

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

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

Norges Eiendomsmeglerforbund og EiendomNorge. 

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



Vite mer? 

Les her!

Huseierne.no/boligsalg

Norsktakst.no

NEF.no

Forbrukerrådet.no

EiendomNorge.no

Hva må du passe på som selger?

	� Gi god og riktig informasjon!

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

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

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

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

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

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

Hva må du passe på som kjøper?

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

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

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

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

Den viktige tilstandsrapporten

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

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

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

Hva inneholder den nye tilstandsrapporten?

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

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

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

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

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

HELP Boligkjøperforsikring

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Advokathjelp ved boligkjøpet.

PRISER

Borettslag/aksjeleilighet:

Kr 4 100

Selveierleilighet/rekkehus:

Kr 7 400

Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt

Kr 11 500

PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til 

boligkjøperforsikring og fornyes årlig 

– om du ønsker det.

• Samboeravtale/ektepakt og arv

• Forbrukerkjøp og håndverkertjenester

• Utleie og naboforhold

• Tomtefeste, veirett og andre servitutter

• Plan- og bygningsrett

• Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg

• Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp. 

Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra 

Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.

PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøper-

forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers 

forsikring.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som 

kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, 

samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen 

bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no. 

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

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS 
Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring 

+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til 

advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.

PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP. 



HELP Boligkjøperforsikring

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Advokathjelp ved boligkjøpet.

PRISER

Borettslag/aksjeleilighet:

Kr 4 100

Selveierleilighet/rekkehus:

Kr 7 400

Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt

Kr 11 500

PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til 

boligkjøperforsikring og fornyes årlig 

– om du ønsker det.

• Samboeravtale/ektepakt og arv

• Forbrukerkjøp og håndverkertjenester

• Utleie og naboforhold

• Tomtefeste, veirett og andre servitutter

• Plan- og bygningsrett

• Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg

• Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp. 

Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra 

Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.

PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøper-

forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers 

forsikring.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som 

kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, 

samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen 

bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no. 

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

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS 
Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring 

+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til 

advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.

PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP. 



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.

EIDSNES TOMT 63/     185

BUD PÅ HJEMMET

Navn på budgiver:   

Fødselsnummer:       

Adresse:       

Postnummer./Sted: 

Telefon, privat:       

Telefon, arbeid:       

Navn på budgiver:

   Fødselsnummer:       

Adresse:       

Postnummer./Sted: 

Telefon, privat:       

Telefon, arbeid:       

E-mail:

 kroner: 

 (Med blokkbokstaver)

E-mail:

Gir herved bindende bud på overnevnte eiendom på kr:      

Omkostninger i henhold til salgsoppgaven kommer i tillegg  

Eventuelle forbehold/andre betingelser: 

Ønsket overtakelsestidspunkt: 

Sted/dato:      

Budgivers underskrift: 

Sted/dato:      

Budgivers underskrift: 

FINANSIERING

Långiver  : 

Tlf: 

Egenkapital kr: 

Budet gjelder til og med den:  kl: 

(Budet er bindende til kl 16.00 neste virkedag desom budgiver 
ikke har angitt annen akseptfrist)

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

LLEEGGIITTIIMMAASSJJOONN LLEEGGIITTIIMMAASSJJOONN

Kontaktperson: 

Salg av eiendom, adr.:

Bank: 
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LLEEGGIITTIIMMAASSJJOONN LLEEGGIITTIIMMAASSJJOONN

Kontaktperson: 

Salg av eiendom, adr.:

Bank: 

Kontaktperson: Fredrik Heggdal Strand
Tlf:
Epost:

47663926
fredrik@notar.no

Oppdragsnummer: 1‑0181/     20
Adresse:

Salgsoppgavedato:

Eidsnes tomt 63/     185, 6037 EIDSNES, gnr. 63,  
bnr. 185 i Sula kommune.

14.05.2021



Følg budrunden live!

Vi gir deg muligheten til å følge budrunden minutt for  

minutt på vår hjemmeside.

WWW.NOTAR.NO/       LIVE‑BUDGIVNING/       

NOTAR.NO


