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Notar:
Notar er et eiendomsmeglerfirma eid av eiendomsmeglere. Vi er overbevist om at  
den beste eiendomsmegleren er spesialisert og uavhengig. I Notar har vi dyktige  
og dedikerte team med spesialister innenfor forskjellige deler av  
eiendomsmeglingen. Vårt kundeløfte er kvalitet, trygghet og hardt arbeid.

Salgsgaranti:
Vår salgsgaranti betyr at hvis boligen ikke blir solgt til en pris du aksepterer, kan  
du når som helst trekke deg fra salget helt vederlagsfritt. Vår salgsgaranti er din  
trygghet.

Live budgivining:
Alle interessenter som har meldt interesse følges opp via telefon og sms. I tillegg  
har vi vår egen unike live budgivning på vår hjemmeside, her kan alle følge med.

«godt gjort er bedre enn godt sagt»

ÅLESUND
Keiser Wilhelms gate 34
6003 ÅLESUND

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

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

Kontakt megler
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PRISANTYDNING

5 500 000 KR
+ 138 67,‑ omk. 
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Adresse
Eidsdalsvegen 96, 6215 EIDSDAL

Prisantydning
Kr. 5 500 000,‑ + omk

Totalt ink. omkostninger
kr 5 638 670,‑

BRA
696 kvm

Innhold
1. etasje inneholder resepsjon, 11 rom (hvorav 10 rom  
med baderomsmoduler), felles dusj‑ og toalettrom,  
ganger, lagerrom og
kott. Tilbygg med 3 enkle rom uten dusj/   wc.
2. etasje inneholder spisesal, kjøkken, 8 rom uten  
dusj/   wc, felles dusjrom, toalettrom, ganger.

Det er oppført en hytte som er inndelt med 3 rom  
på eiendommen.

 

Fakta om eiendommen
EIDSDALSVEGEN 96

Eierform
Eiet

Boligtype
Næringsbygg

Byggeår
1960

Tomt
4220.2 kvm eiet

Garasje/   Parkering
Det er gode parkeringsmuligheter på eiendommen. 
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Beliggenhet 

BELIGGENHET
Eiendommen er et hotell, Bed & Breakfast eiendom  
beliggende i Eidsdal i Norddal kommuen. Eiendommen  
ligger i en typisk gjennomfartsåre med forholdsvis stor  
trafikk og turisme i sommerhalvåret, da Eidsdal ligger  
mellom Geiranger og Valldal og videre mot trollstigen og  
romsdalen. Det er kort vei til Eidsdal sentrum med  
dagligvare og fergekai.

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

EIENDOMMEN
ADRESSE 
Eidsdalsvegen 96, 6215 EIDSDAL

OPPDRAGSNUMMER 
1‑0185/   22

SELGER 
 Eidsdal Hotel & Restaurant AS

MATRIKKEL 
Gårdsnummer 73, bruksnummer 57, i Fjord kommune.

EIEFORM 
Eiet

BOLIGTYPE 
Næringsbygg

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

TOMT 
Eiet tomt på 4.220 kvm.

BESKRIVELSE AV TOMT 
Eiendommen ligger i noe skrånende terreng og tomten  
er opparbeidet med asfaltert innkjørsel og  
biloppstillingsplass, forstøtningsmurer, plenarealer,  
gjerder og uteområder med sittebenker og lekeplass.

TAKST 
Tilstandsrapport datert 21.10.2022. utført av Roger  
Birkeland

BYGGEÅR 
1960

BYGGEMÅTE 
HOTELLBYGNING:

Det er støpte fundamenter på antatt fast grunn. Støpt  
plate på grunn, dels trebjelkelag med kryprom mot sør i  
1. etasje. Yttervegger og bærende konstruksjoner av  
betong. Bindingsverk mot vest kledd med profilerte  
fasadeplater, liggende plastkledning. Ytterdører av  
aluminium med 3‑lags energiglass fra 2015. En ytterdør i  
2. etasje av formpressa trefiner med glassfelt. Vinduer av  
pvc‑material med 3‑lags energiglass fra 2015.  
Pulttak‑konstruksjon av tresperrer, isolert og tekket med  
papp. Papptekking trolig fra 2015. Etasjeskiller av betong.

HYTTE/   ANNEKS: 
Hytte fra ca 1960 som er avdelt med 3 rom. Oppført i  
bindingsverk med liggende bordkledning utvendig,  
takkonstruksjon av tresperrer tekket med papp, vinduer  
av treverk med enkelt glass. Rommene er innredet med  
tepper på gulv, panel på vegger og i himling. Det er ikke  
innlagt vann, enkel standard. Hytten har en del slitasjer  
og stedvis fukt‑/   råteskader og står foran en generell  
oppgradering.

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

REGULERINGS‑ OG AREALPLANER 
Eiendommen er regulert til hotell med BYA på 40% iht  
reguleringsplan for Solfjord datert 29.06.2017.

Det er innregulert boligtomter øst for eiendommen. Se  
vedlagt reguleringskart. 

Utsnitt av reguleringskart med tegnforklaring er vedlagt  
prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos  
meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere  
opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer  
vi interessenter til å kontakte Fjord kommune.
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OPPVARMING 
Det er installert 2 stk luft/   luft varmepumper i bygget.  
Panelovner.

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

PARKERINGSFORHOLD 
Det er gode parkeringsmuligheter på eiendommen. 

VEI/   VANN/   KLOAKK 
Privat vannverk. Eiendommen er tilknyttet offentlig  
avløpsledning. Adkomst via offentlig veg. 

FERDIGATTEST/   MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 
Det er utstedt en ferdigattest vedrørende omgjøring til  
overnatting/   turistformål datert 19.08.2019.

INNHOLD 
1. etasje inneholder resepsjon, 11 rom (hvorav 10 rom med  
baderomsmoduler), felles dusj‑ og toalettrom, ganger,  
lagerrom og
kott. Tilbygg med 3 enkle rom uten dusj/   wc.
2. etasje inneholder spisesal, kjøkken, 8 rom uten dusj/   wc,  
felles dusjrom, toalettrom, ganger.

Det er oppført en hytte som er inndelt med 3 rom på  
eiendommen.

Oppmåling av‑ og nøyaktig arealfastsettelse av  
næringseiendommer er en omfattende oppgave og  
inngår ikke i normaloppdraget 'Taksering av  
næringseiendom'. De oppgitte arealer er ikke  
nødvendigvis oppmålt, men kan være hentet fra annen  
dokumentasjon. Arealmåling kan bestilles som et eget  
oppdrag.

STANDARD 
1. etasje har flis, vinylbelegg og tepper på gulv, malte/    
tapetserte plater på vegger og panel og malte plater i  
himling.
2. etasje har vinylbelegg og tepper på gulv, malte/    
tapetserte plater på vegger og panel og malte plater i  
himling.

Det er innvendige dører med brann‑ og lydkrav til  
rommene.

Tilbygg mot nord har tepper på gulv, malte plater på  
vegger og panel i himling. Innvendige overflater har  
normal standard og slitasjer i forhold til bruk.

Eiendommen har storkjøkkenfasiliteter med  
innredninger og benker i rustfritt stål, kokesoner,  
stekeovner, etc tilpasset behov og bruk.

Det er installert modulbad i 10 rom i 1. etasje i 2022.  
Modulbadene er kabinett‑basert med dusj, toalett og  
servant. Skyvedører.

Felles dusjrom i 1. etasje med 3 dusj‑avlukker. Felles  
toalettrom. Det er fliser og vinylbelegg på gulv, fliser og  
dels malt puss på vegger. Dusjer er adskilt med  
systemvegger av metall og plater.

Felles dusjrom i 2. etasje med 3 dusj‑avlukker. 2 stk felles  
toalettrom, et toalettrom med eget dusjkabinett. Dusjer  
er adskilt med systemvegger av metall og plater. Felles  
dusjrom har fliser og vinylbelegg på gulv, fliser og dels  
malt puss på vegger.

Innvendige vannrør av kobber og plast, rør‑i‑rør system.  
Avløpsrør av plast. Innvendige vannrør er stedvis  
oppgradert senere år. Flere vv‑beredere fra forskjellige  
årstall.

AREALER 
Bruksareal: 696 kvm.
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Bruttoareal: 720 kvm.
Hotellbygning
Bruksareal
1. etasje: 365 kvm Resepsjon, 11 rom, dusjrom, 2  
toalettrom, teknisk rom, lagerrom, ganger og 3 rom i  
tilbygg mot nord.
2. etasje: 295 kvm 8 rom, spisesal, kjøkken, dusjrom, 3  
toalettrom, 3 ganger og hall m/    trapp. 
Bruttoareal BTA
1. etasje: 400 kvm 
2. etasje: 320 kvm 

Hytte/   anneks
Bruksareal
1. etasje: 36 kvm 3 rom. 
Bruttoareal BTA
1. etasje: 30 kvm 

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

ØKONOMI
PRISANTYDNING 
Kr. 5 500 000,‑

VERDITAKST
Kr 5 500 000,‑

KOMMUNALE AVGIFTER
Kr 12 377,‑ pr år 2022

INFO KOMMUNALE AVGIFTER
Avgiften gjelder for avløpsgebyr. Denne avgiften blir  
fordelt på fire terminer. 

INFO EIENDOMSSKATT
Det betales ikke eiendomsskatt pr 2022. 

INFO VANNAVGIFT
Eiendommen har vann fra privat vannverk. Eiendommen  

har vannmåler, så gebyret kan variere etter forbruket. 

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

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

OMKOSTNINGER 
Prisantydning kr 5 500 000,‑
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 585,‑
3) Tinglysinggebyr kr. 585,‑
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 5 638 670,‑

Vi gjør oppmerksom på følgende: 
‑ Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum  
tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i  
gebyrer.

BETALINGSBETINGELSER 
Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer.  
Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per  
overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle  
innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og  
må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert  
om dette. Innbetaling av kjøpesum skal skje fra kjøpers  
konto i norsk finansinstitusjon.

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

GRUNNDATA
1959/   102475‑1/   58 28.07.1959 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1578 GNR: 73
BNR: 8

2020/   1679772‑1/   200 01.01.2020
00:00
OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
Tidligere:
KNR: 1524 GNR: 73 BNR: 57

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

GRUNNBOKSDATO 
07.09.2022

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 
03.11.2022

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

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

MEGLERS VEDERLAG 
Prosentprovisjon med 2.00% av kjøpesum (inkl. mva).
Salgstilretteleggelse kr. 10 000,‑ (inkl. mva.)
Oppgjørsgebyr kr. 6 500,‑ (inkl. mva.)
Digital markedspakke næring kr. 22 500,‑ 
(inkl. mva.)
Visninger (pr. stk.) og overtakelse kr. 1 500,‑ 
(inkl. mva.)
Fotografering kr. 5 000,‑ (inkl. mva.)
Grunnbok/   e‑tinglysing kr. 1 500,‑ (inkl. mva.)
Trykking av prospekt kr. 1 000,‑ (inkl. mva.)

Direkte utlegg dekkes av selger.

Dersom handel ikke kommer i stand er følgende avtalt  
om meglerforetakets vederlag: Intet salg ‑ ingen regning.  
Oppdragsgiver betaler bare hvis det blir salg.  
Boligselgerforsikring, bygningsrapport, takst og  
annonsering utover avtalt markedspakke inngår ikke i  
garantien, men kan bestilles direkte fra leverandør.

VIKTIG INFORMASJON
SENTRALE LOVER 
Eiendommen overtas i den stand som den var ved  
Kjøpers forutgående besiktigelse/   gjennomgåelse. Ved en  
eventuell mangels vurdering skal de alminnelige  
kjøpsrettslige prinsippene i avhendingsloven § 3‑9 legges  
til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det  
kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i  
følgende tilfeller: 
1) Dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser  
under denne kontrakt. 
2) Dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf.  
avhendingsloven § 3‑7 og kjøpsloven § 19 b). 
3) Dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf.  
avhendingsloven § 3‑8 og kjøpsloven § 19 a). 
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Avhl § 3‑9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre  
gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved  
eiendommen, verken som følge av at eiendommen er i  
dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl  
§3‑9, siste punktum), eller at selger ikke har oppfylt sin  
opplysningsplikt (avhl § 3– ). Risikoen for eventuelle  
skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3‑9 siste  
punktum og kjøpsloven § 19 litra c), tilligger etter dette  
Kjøper. Avhl § 4‑19 fravikes også, slik at den endelige  
reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det  
tas også forbehold om at det foreligger feil i henhold til  
offentligrettslige krav, jf avhl § 3–2, annet ledd. Kjøper kan  
heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold  
til avhl §§ 4‑17 og 4–18. Ovennevnte forhold er tatt hensyn  
til ved beregning av kjøpesummen. For så vidt gjelder  
rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen  
(tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som  
er vedlagt denne kontrakt og/   eller fremlagt av Selger i  
forbindelse med transaksjonen, så har Selger opplyst at  
Selger ikke er kjent med ufullstendigheter eller feil i  
dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å  
være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes  
prinsippene i avhendingsloven § 3‑7 og § 3‑8, slik at  
Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv  
likevel var kjent med. Eventuelle uriktige angivelser av  
Eiendommenes arealer, (utvendige og innvendige) eller  
tomtestørrelse, skal ikke under noen omstendighet  
kunne gi Kjøper grunnlag for mangels krav.  
Reguleringen i denne paragraf er av partene hensyntatt  
ved fastsettelse av Kjøpesummen.

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 
Ditt personvern er viktig for Notar og vi er opptatt av å  
verne om personopplysningenes integritet,  
tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av  
personopplysninger i Notar skal følge det til enhver tid  
gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og  
personopplysningsloven. Les mer om dette her: https:/   /    
notar.no/   personvern.aspx.

HVITVASKINGSREGLENE 
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at  
eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende  
kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og  
må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom  
eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter  
eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/    
handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss  
ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av  
ovennevnte forhold.

VEDLEGG 
‑ Verditakst
‑ Situasjonskart
‑ Reguleringskart
‑ Byggtegning
‑ Ferdigattest

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. 
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For øvrig vises det til ”Forbrukerinformasjon om  
budgivning” som er inntatt i salgsoppgaven.



Vedlegg
EIDSDALSVEGEN 96

‑ Verditakst
‑ Situasjonskart
‑ Reguleringskart
‑ Byggtegning
‑ Ferdigattest



Matrikkel: Gnr 73: Bnr 57 Birkeland Taksering AS
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Adresse: Eidsdalsvegen 96, 6215 EIDSDAL Telefon: 901 34 242

VERDITAKST
Eidsdalsvegen 96, 6215 EIDSDAL
Gnr 73: Bnr 57
1578 FJORD KOMMUNE

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

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

Dato befaring: 06.10.2022
Utskriftsdato: 21.10.2022
Dato verdisetting: 21.10.2022
Oppdrag nr: 3661

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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2 Sammendrag

Konklusjon/
markedsvurdering:

Eiendommen er et hotell, Bed & Breakfast eiendom beliggende i Eidsdal i Norddal kommuen.
Eiendommen ligger i en typisk gjennomfartsåre med forholdsvis stor trafikk og turisme i
sommerhalvåret, da Eidsdal ligger mellom Geiranger og Valldal og videre mot trollstigen og
romsdalen. I forhold til markedsutsikter så vurderes det at Eidsdal vil ha et stabilt marked i årene
fremover. Eidsdal er forsåvidt ikke en utpreget turistbygd, da de fleste turister passerer Eidsdal på vei
til mer kjente steder som Geiranger og Valldal, Trollstigen etc. Men Eidsdal vil fortsatt være attraktivt i
forhold til turisme som kommer til området for å oppleve natur og friluftsliv, da det er kort vei til både
Geiranger, Trollstigen, Tafjord og alle fjordene i nærområdet. Det vil i all hovedsak være perioden fra
April/Mai til September som gir størst belegg i forhold til turisme, og hotellet er normalt stengt
vinterhalvåret.

Hotellet har 10 rom med dusj/wc og 1 rom uten dusj/wc i 1. etasje og 8 rom uten dusj/wc i 2. etasje.
Tilbygg mot nord har 3 rom uten dusj/wc. Frittliggende hytte/anneks inneholder 3 rom uten dusj og
wc. Her må gjestene inn i hovedbygget for å kunne benytte hotellets felles toalett og dusjfasiliteter.
Rommene i selve hotellbygningen har ok standard men forholdsvis enkle fasiliteter. Tilbygg mot nord
har enkel standard og fasiliteter. Hytte/anneks har dårlig standard og fasiliteter.

I forhold til utleiepriser så varierer prisene fra kr 1000,- for de enkleste rommene til kr 2500,- pr natt
for de største rommene. Det opplyses om at hotellet har hatt en omsetning på ca kr 2.000.000,-
sommeren 2022 der hotellet har vært åpent i ca 12 uker. Dette gir en snittpris på ca kr 950,- pr rom pr
døgn. Hvis man regner en normal sesong fra mai til september så er dette ca 20 uker eller ca 140
døgn. Dette gir en samlet omsetning for en normal sesong på ca kr 3,3 million. Det er vurdert en
generell ledighet på 15% gjennom hele sesongen.

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

Kunde: Eidsdal Hotel & Restaurant AS
Bjørndalsskogen 95, 5170 BJØRNDALSTRÆ.  Tlf. 40584343/91927000

Verdi: Kr. 5 500 000
Dato verdisetting: 21.10.2022

Takstmann: Roger Birkeland Tlf.: 901 34 242
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i
eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin
oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se
takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

ÅLESUND, 21.10.2022

Roger Birkeland
Telefon: 901 34 242
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3 Introduksjon

3.1 Informasjon fra kunden

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider
Regnskap
Reguleringsplaner
Situasjonskart
Tegninger
Eier
Infoland.no

3.2 Generell informasjon
Beskrivelse av eiendommen Hotelleiendom beliggende i Eidsdal i Fjord kommune. Eiendommen består av hotellbygning på

2 etasjer pluss krypkjeller samt et uthus/anneks som inneholder 3 rom. Det er etablert
uteområde med diverse sittebenker, bålpann, elekplass etc på eiendommen.

Hva slags verdi
(markedsverdi etc)

Takstmann har fått i oppdrag å vurdere eiendommens normale markedsverdi.

Kunde: Eidsdal Hotel & Restaurant AS
Bjørndalsskogen 95, 5170 BJØRNDALSTRÆ.  Tlf. 40584343/91927000

Retningslinjer Norsk Takst sine retningslinjer for taksering av næringseiendommer.

Takstmannens status og
erfaring

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

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 06.10.2022
Roger Birkeland. Tlf. 901 34 242

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

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

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

3.3.1 Eiendomsinformasjon

Konsesjonsplikt Nei

Adkomst Adkomst fra offentlig vei.

Vann Privat vassverk

Avløp Septiktank.

Regulering Eiendommen er regulert til hotell med utnyttelsegrad BYA = 40 %

3.3.2 Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1578 FJORD Gnr: 73 Bnr: 57
Eiet/festet: Eiet
Areal: 4 220,2 m² Arealkilde: Areal hentet fra eiendomsbase. Ambita Infoland
Hjemmelshaver: Eidsdal Hotel & Restaurant AS
Adresse: Eidsdalsvegen 96, 6215 EIDSDAL

3.3.3 Beskrivelse av tomt

Tomtens beskaffenhet Eiendommen ligger i noe skrånende terreng og tomten er opparbeidet med asfaltert innkjørsel
og biloppstillingsplass, forstøtningsmurer, plenarealer, gjerder og uteområder med sittebenker,
lekeplass etc.

Grunnforhold og
fundamentering

Eiendommen er oppført med støpte fundamenter på antatt fast grunn

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

3.3.4 Beskrivelse av områdene rundt

Områdene rundt Områdene rundt består i all hovedsak av noe spredet boligbebyggelse og mindre småbruk.

Infrastruktur Det er kort vei til Eidsdal sentrum med dagligvare, fergekai etc.

Parkering Det er gode parkeringsmuligheter på eiendommen.
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3.4 Bygninger på eiendommen

3.4.1 Hotellbygning

Bygningsdata
Byggeår: 1960  Kilde: Ca årstall

Anvendelse: Hotell

Arealer:

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Kommentar

Krypkjeller
1. etasje 400 365 Resepsjon, 11 rom, dusjrom, 2 toalettrom, teknisk rom, lagerrom,

ganger. 3 rom i tilbygg mot nord.
2. etasje 320 295 8 rom, spisesal, kjøkken, dusjrom, 3 toalettrom, 3 ganger, hall m/

trapp
Sum bygning: 720 660

Konstruksjoner og innvendige forhold:

Bygning generelt
Næringseiendom tilpasset overnatting, Bed & Breakfast, oppført ca 1960. Bygningen har 2 etasjer pluss tilbygg med 3 rom mot
nord, og har i perioden fra 2014-2021 blitt oppgradert med bla nye vinduer, oppgradering av teknisk anlegg, montering av
modulbad i flere rom, etc.
Bygningen fremstår med normal standard og slitasjer utifra bruk og utnyttelse.

1. etasje inneholder resepsjon, 11 rom (hvorav 10 rom med baderomsmoduler), felles dusj- og toalettrom, ganger, lagerrom og
kott. Tilbygg med 3 enkle rom uten dusj/wc.
2. etasje inneholder spisesal, kjøkken, 8 rom uten dusj/wc, felles dusjrom, toalettrom, ganger.

Det er oppført en hytte som er inndelt med 3 rom på eiendommen. Enkel standard.

Grunn og fundamenter
Det er støpte fundamenter på antatt fast grunn. Støpt plate på grunn, dels trebjelkelag med kryprom mot sør i 1. etasje.

Ytterveggskonstruksjon
Yttervegger og bærende konstruksjoner av betong. Bindingsverk mot vest kledd med profilerte fasadeplater, liggende
plastkledning.

Utvendige dører og vinduer
Ytterdører av aluminium med 3-lags energiglass fra 2015. En ytterdør i 2. etasje av formpressa trefiner med glassfelt.
Vinduer av pvc-material med 3-lags energiglass fra 2015.

Takkonstruksjon
Pulttak-konstruksjon av tresperrer, isolert og tekket med papp. Papptekking trolig fra 2015.

Etasjeskillere
Etasjeskiller av betong.
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Innvendige overflater
1. etasje har flis, vinylbelegg og tepper på gulv, malte/tapetserte plater på vegger og panel og malte plater i himling.
2. etasje har vinylbelegg og tepper på gulv, malte/tapetserte plater på vegger og panel og malte plater i himling.
Det er innvendige dører med brann- og lydkrav til rommene.

Tilbygg mot nord har tepper på gulv, malte plater på vegger og panel i himling.

Innvendige overflater har normal standard og slitasjer i forhold til bruk.

Innvendige trapper
Innvendig trapp i betong med flislagte trinn.

Kjøkkeninnredning
Eiendommen har storkjøkkenfasiliteter med innredninger og benker i rustfritt stål, kokesoner, stekeovner, etc tilpasset behov
og bruk.

Baderom
Det er installert modulbad i 10 rom i 1. etasje i 2022. Modulbadene er kabinett-basert med dusj, toalett og servant. Skyvedører.

Felles dusjrom i 1. etasje med 3 dusj-avlukker. Felles toalettrom. Det er fliser og vinylbelegg på gulv, fliser og dels malt puss på
vegger.
Dusjer er adskilt med systemvegger av metall og plater.

Felles dusjrom i 2. etasje med 3 dusj-avlukker. 2 stk felles toalettrom, et toalettrom med eget dusjkabinett.
Dusjer er adskilt med systemvegger av metall og plater.

Felles dusjrom har fliser og vinylbelegg på gulv, fliser og dels malt puss på vegger.

Sanitær primæranlegg
Innvendige vannrør av kobber og plast, rør-i-rør system.
Avløpsrør av plast.
Innvendige vannrør er stedvis oppgradert senere år.

Flere vv-beredere fra forskjellige årstall.

Ventilasjon primæranlegg
Det er mekanisk avtrekk i bygget.
Egen avtrekksvifte fra kjøkken.

Elektrisk primæranlegg
Sikringsskap med automatsikringer.

Det er flere sikringsskap i bygget.

Det antas at det elektriske anlegget er dimensjonert utifra krav og bruk.
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Elektrisk varmeanlegg
Det er installert 2 stk luft/luft varmepumper i bygget.
Panelovner.

Annen fast innredning
Det er installert sprinkleranlegg i begge etasjer i bygget.

Brannvarslingsanlegg tilknyttet sentral

Innbruddsalarm.

3.4.2 Hytte/anneks

Bygningsdata
Byggeår: 1960  Kilde: Ukjent

Anvendelse: Hytte med 3 rom

Arealer:

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Kommentar

1. etasje 36 30 3 rom, enkel/dårlig standard
Sum bygning: 36 30

Konstruksjoner og innvendige forhold:

Bygning generelt
Hytte fra ca 1960 som er avdelt med 3 rom.
Oppført i bindingsverk med liggende bordkledning utvendig, takkonstruksjon av tresperrer tekket med papp, vinduer av treverk
med enkelt glass.
Rommene er innredet med tepper på gulv, panel på vegger og i himling. Det er ikke innlagt vann, enkel standard.

Hytten har en del slitasjer og stedvis fukt-/råteskader og står foran en generell oppgradering.
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4 Verdigrunnlag

4.1 Utleiekontrakter og ledige lokaler

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

f.o.m.
mnd/år

Opphør
mnd/år

Reg % Markedsleie
pris

Pris pr år Markedsleie
f.o.m. mnd/år

Reg %

Hotellbygning
  -Hotellrom
      Eidsdal Hotell & Restaurant 1 3 stk 399 000 133 000 1/2022 12/2031 100 133 000 399 000 1/2032 100
      Eidsdal Hotell & Restaurant 1+2 22 stk 2 926 000 133 000 1/2022 12/2031 100 133 000 2 926 000 1/2032 100
Sum: 3 325 000 3 325 000
Total: 3 325 000 3 325 000

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

f.o.m.
mnd/år

Opphør
mnd/år

Reg % Markedsleie
pris

Pris pr år Markedsleie
f.o.m. mnd/år

Reg %

Hotellbygning
  -Servicebygg
      Eidsdal Hotell & Restaurant 1 3 stk 399 000 133 000 1/2022 12/2031 100 133 000 399 000 1/2032 100
      Eidsdal Hotell & Restaurant 1+2 22 stk 2 926 000 133 000 1/2022 12/2031 100 133 000 2 926 000 1/2032 100
Sum: 3 325 000 3 325 000
Total: 3 325 000 3 325 000

Utleiekontrakter og ledige lokaler
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4.2 Beskrivelse av eiendomsmarkedet
Kort beskrivelse Eidsdal ligger i en typisk gjennomfartsåre med forholdsvis stor trafikk og turisme i

sommerhalvåret, da Eidsdal ligger mellom Geiranger og Valldal og videre mot trollstigen og
romsdalen.

Leiepriser utleieobjekter Hotellet har 10 rom med dusj/wc og 1 rom uten dusj/wc i 1. etasje og 8 rom uten dusj/wc i 2.
etasje.
Tilbygg mot nord har 3 rom uten dusj/wc. Frittliggende hytte/anneks inneholder 3 rom uten dusj
og wc. Her må gjestene inn i hovedbygget for å kunne benytte hotellets felles toalett og
dusjfasiliteter.

Rommene i selve hotellbygningen har ok standard men forholdsvis enkle fasiliteter. Tilbygg
mot nord har enkel standard og fasiliteter. Hytte/anneks har dårlig standard og fasiliteter.

I forhold til utleiepriser så varierer prisene fra kr 1000,- for de enkleste rommene til kr 2500,- pr
natt for de største rommene. Det opplyses om at hotellet har hatt en omsetning på ca kr
2.000.000,- sommeren 2022 der hotellet har vært åpent i ca 12 uker. Dette gir en snittpris på
ca kr 950,- pr rom pr døgn. Hvis man regner en normal sesong fra mai til september så er
dette ca 20 uker eller ca 140 døgn. Dette gir en samlet omsetning for en normal sesong på ca
kr 3,3 million.

Det er vurdert en generell ledighet på 15% gjennom hele sesongen.

Markedsutsikter I forhold til markedsutsikter så vurderes det at Eidsdal vil ha et stabilt marked i årene fremover.
Eidsdal er forsåvidt ikke en utpreget turistbygd, da de fleste turister passerer Eidsdal på vei til
mer kjente steder som Geiranger og Valldal, Trollstigen etc. Men Eidsdal vil fortsatt være
attraktivt i forhold til turisme som kommer til området for å oppleve natur og friluftsliv, da det er
kort vei til både Geiranger, Trollstigen, Tafjord og alle fjordene i nærområdet. Det vil i all
hovedsak være perioden fra April/Mai til September som gir størst belegg i forhold til turisme,
og hotellet er normalt stengt vinterhalvåret.

4.3 Inntekter/kostnader

Inntekter
Arealtype Kontrakter Markedsleie

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

Sum

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

pr år
Hotellrom 3 133 000 399 000 3 133 000 399 000
Hotellrom 22 133 000 2 926 000 22 133 000 2 926 000
Sum 3 325 000 3 325 000
Total 3 325 000 3 325 000
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Inntektsoverskudd
Inntekter (overført) 3 325 000
Tap ved ledighet, 15% 498 750
Normale eierkostnader, årlig
   FDV kostnader 150 000
   Personalkostnader, drift 1 950 000 2 100 000

Eiendommens inntektsoverskudd 726 250

Kommentar eierkostnader:
FDV kostnader er medtatt forsikring, kommunale avgifter, vedlikehold, strøm etc.
Personalkostnad er vurdert utifra en arbeidsstokk på ca 3 årsverk. Drift er medtatt kostnaden
med selve driften av hotellet, mat, servicetilbud etc.
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5 Verdisetting

5.1 Tomteverdi

Verdi tomt
Tomteareal
Tomteareal, overført fra matrikkeldata: 4 220,2 m²

Sum areal: 4 220,2 m²

Verdi tomt
Ansatt verdi tomt: 1 500 000

Verdi tomt: 1 500 000

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

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

Hotellbygning
    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 16 005 000

    Diverse 500 000

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

6 080 000

    Sum teknisk verdi – Hotellbygning 10 425 000

Hytte/anneks
    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 435 000

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

300 000

    Sum teknisk verdi – Hytte/anneks 135 000

Sum teknisk verdi bygninger 10 560 000
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5.3 Nettokapitalisering
Metode: Verdien som fremkommer etter denne metoden har sin bakgrunn i eiendommens vurderte netto

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

Ved beregning av nettokapitalisering er det brukt en risikofri rente (10 år Nullkupongrente) på 3,2 % og en
inflasjon på 2 % som er det samme som inflasjonsmålet til Norges Bank. Ved beregning av
realavkastningskravet er det lagt til et risikopåslag på 12 % i forhold til rente, objekt, marked og kurans.
Renterisikoen er satt til 2,5 % da renten fortsatt er lav, men skal øke i tiden fremover. Eiendomsrisiko er satt til
3,5 % da eiendommen er tilpasset overnatting/hotelldrift, og kan også ombygges til andre formål, men det vil
være noe begrensinger i forhold til kjøpergruppe. Markedsrisikoen er satt til 2,8 % da turistmarkedet i området er
stabilt bra, men det er kort sesong. Objektrisiko/kurans er satt til 3,2 % da eiendommen fremstår med ok
standard, men vil kreve en del vedlikehold i forhold til slitasjer etc, samt at det er forholdsvis enkle fasiliteter.

Forutsetninger
Effektiv risikofri rente: 3,20 %
- Inflasjon: 2,00 %
Realrente, avrundet: 1,20 %
Objektrisiko 3,20 %
Markedsrisiko 2,80 %
Eiendomsrisiko 3,50 %
Renteglidning 2,50 %
Realavkastningskrav: 13,20 %

Beregning av kapitalisert verdi
Eiendommens inntektsoverskudd (overført fra inntekter/kostnader) 726 250
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi,
beregnet av inntektsoverskuddet (Kr.  726 250 ) når realrenten er  13,20% 5 501 894
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi: 5 501 894
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi (avrundet): 5 500 000

5.4 Sammenlignbare priser

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

Nr Adresse Sted Areal

Verdier Justering Vekting/vurdering **)

Faktor

Pris/m2
Sum kr/m2 År KPI Pris

Beliggenhet

Størrelse

Eksponering

N
ytte/bruk

G
runnforh.

Adkom
st

Spesielt

1 Fjellro
Turisthotell Valldal 1 380 3 650 000 2 645 2021 1,08 2 857 1,20 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,72 4936

2 Solvang
Camping AS Eidsdal 420 6 200 000 14 762 2022 1,00 14 762 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,64 9566

3 Solhaug
camping Geiranger 468 6 650 000 14 209 2019 1,13 16 057 0,70 0,90 0,90 1,00 1,00 0,90 0,90 0,45 7374

Gjennomsnitt pris pr. m2: 7 292

Aktuelt objekt Areal Pris/m2 Verdi objekt
Eidsdalsvegen 96, 6215 EIDSDAL 756 7 292 5 512 780
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Forklaringer

Beliggenhet Fjellro turisthotell vurderes å ha bedre beliggenhet.
Størrelse Det er noe forskjellig størrelse på sammenlignbare eiendommer i nærområdet.
Eksponering Eksponering vurderes forholdsvis likt.
Nytte/bruk Nytte/bruk vurderes å være lik. Solhaug camping er inkl bolighus.
Grunnforh. Grunnforhold vurderes likt.
Adkomst Adkomst vurderes lik for eiendommene.
Spesielt Fjellro turisthotell har bedre fasiliteter. Solhaug camping er inkl bolighus

Sammendrag En campingplass på Sjøholt ble i 2015 solgt for kr 5.150.000,-. Denne er på ca 38 mål med en del hytter og
campingvognplasser, men i tillegg og et nokså stort nyere bolighus. Den er derfor ikke direkte sammenlignbar.

5.5 Kontantstrømsanalyse

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

Forutsetninger
Effektiv risikofri rente: 3,20 %
- Inflasjon: 2,00 %
Realrente, avrundet: 1,20 %
Objektrisiko 3,20 %
Markedsrisiko 2,80 %
Eiendomsrisiko 3,50 %
Renteglidning 2,50 %
Realavkastningskrav: 13,20 %

Kontantstrømanalyse
Normale eierkostnader: 2 100 000 Fra nettokap. Analyse f.o.m.:
Realavkastningskrav: 13,20 % År: 2022
Inflasjon: 2,00 % Måned: 11
Diskontert rente: 15,20 % Antall år: 10
Inntektsutvikling: 2,00 %
Kostnadsutvikling: 2,00 %
Generell ledighet: 15,0 %     F.o.m. år:   2022

År Leieinntekter Normale eierkostn. Spesiell kostn. Generell ledighet Endring likviditet Nåverdi
2022 554 167 350 000 83 125 121 042 121 042
2023 3 391 500 2 142 000 508 725 740 775 643 034
2024 3 459 330 2 184 840 518 900 755 591 569 353
2025 3 528 517 2 228 537 529 277 770 702 504 115
2026 3 599 087 2 273 108 539 863 786 116 446 351
2027 3 671 069 2 318 570 550 660 801 839 395 207
2028 3 744 490 2 364 941 561 674 817 875 349 923
2029 3 819 380 2 412 240 572 907 834 233 309 828
2030 3 895 767 2 460 485 584 365 850 918 274 326
2031 3 973 683 2 509 694 596 052 867 936 242 893
2032 3 377 630 2 133 240 506 645 737 746 179 218
Nåverdi av resultat, sum: 4 035 289
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Estimert Kalkulert
Restverdi, fra endring likviditet siste hele år: 6 706 778 6 706 778
Nåverdi av restverdi: 1 629 255 1 629 255
Nåverdi inkludert nåverdi av restverdi: 5 664 545 5 664 545

Korreksjoner med engangsbeløp for utbyggingspotensiale etc.
Nåverdi inkludert nåverdi av restverdi (inkl. event. korreksjoner): 5 664 545 5 664 545
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5.6 Følsomhetsanalyse



















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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

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

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

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

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

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

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

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

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

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

BUD PÅ HJEMMET

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

Telefon, arbeid:       

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

E-mail:

 kroner: 

 (Med blokkbokstaver)

E-mail:

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

Eventuelle forbehold/andre betingelser: 

Ønsket overtakelsestidspunkt: 

Sted/dato:      
Budgivers underskrift: 

Sted/dato:      
Budgivers underskrift: 

FINANSIERING

Långiver  : 

Tlf: 

Egenkapital kr: 

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

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

LLEEGGIITTIIMMAASSJJOONN LLEEGGIITTIIMMAASSJJOONN

Kontaktperson: 

Salg av eiendom, adr.:

Bank: 

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

Kontaktperson: Thomas Frøystad
Tlf:
Epost:

45050453
thomas@notar.no

Oppdragsnummer: 1‑0185/   22
Adresse:

Salgsoppgavedato:

Eidsdalsvegen 96, 6215 EIDSDAL, gnr. 73, bnr.  
57 i Fjord kommune.

03.11.2022



Følg budrunden live!

Vi gir deg muligheten til å følge budrunden minutt for  

minutt på vår hjemmeside.

WWW.NOTAR.NO/     LIVE‑BUDGIVNING/     

NOTAR.NO


