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Ve lkommen t i l  Vak re 
Valestrand og E idsgotene 44

Leiligheten ligger i umiddelbar nærhet til Reppen 

barnehage med lekestativer etc for de minste. 

Det er også opparbeidet en ballbinge like ved 

Valestrandsvatnet, kun ca 450 m fra eiendommen. 

Det er for øvrig gangavstand til Furubakken 

kunstgressbane. Der er det også barneskole med 

lekeapparater og sandkasse. Midt i sentrum ligger en 

privat ungdomsskole. 

Osterøy er kjent for å være en aktiv kommune innen 

idrett og kultur, med allsidig aktivitet for både store 

og små. Bullahuset (Villa i sveitserstil som Ole Bull fikk 

bygget) ligger på Valestrand. 

Kultur

Nærområdet

Fra Valestrand går det ferge til Breisten. Denne har 

avgang stort sett hver halvtime. På fergen kan du ta 

deg en kaffe, lese avisen eller surfe på nettet på vei til 

jobb. Via sjøveien kommer man seg til Åsane på bare 

20 minutter og til Bergen på ca. 30 minutter. Vil man 

bo i et rolig nabolag,  men samtidig ha nærhet til alle 

byens fasiliteter, er Eidsgotene 44 perfekt!

Nærhet  t i l  Bergen

Fra eiendommen er det gangavstand til  

Valestrand sentrum med lege, tannlege, spisesteder, 

post og diverse butikker. Eiendommen er plassert 

midt i smørøyet på Valestrand.

Sentrum
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“ Valestrand l igger  på Osterøen omtrent  20 engelske mi l  f ra  Bergen.  K l imaet  er  mi ldt ,  skogene kun 
bebodd av hor ter  og re insdyr,  harer  og rev.  B jørn og ulv  kommer ik ke dit .  I nnsjøene byr  på dei l ig  ørret 
og havet  v i l  gi  oss  r ikel ig  med laks”

Gjengitt fra Herrestahls forlag: Brev fra Ole Bull til hans kone Felicie, skrevet 3. september 1837. 
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Fra Bergen langs E16 forbi Åsane til Vågsbotn. 
Gjennom Eikåstunnelen, følg E39 mot Knarvik/
Nordhordaland. Etter ca. 2,5 km, ta av mot 

Breistein og ferge til Valestrand. Overfarten tar 
ca. 10 minutter, avgang stort sett hver halve time. 
Alternativt via Osterøybroen, følg skilting mot 
Valestrand og Eide.  

Besk r ivelse  av 
le i l ighetens  bel iggenhet

2 SOVEROM

STOR STUE

GOD PLANLØSNING

SOLRIK TERRASSE

SENTRALT

MEGET FLOT T UTSIKT

BARNEVENNLIG

BALANSERT VENTILASJON

SENTRALSTØVSUGER

Kval i teter

Eidsgotene 44 ligger i et rolig boligfelt med mange barnefamilier. Det er 
gangavstand til Valestrand sentrum med restauranter, butikker mm. Kort vei 
til ”alt” på Valestrand. 

Leiligheten ligger sør-østvendt, med flott utsikt og veldig gode solforhold hele 
året. På sør-siden av bygget er det også opparbeidet et fint felles uteområde 
med plen. 

Tilkomst
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STUEN ER LYS, ROMSLIG OG LET T Å INNREDE. 

Stilren stue som innbyder til god romfølelse. Store og gode 

vindusflater gir rikelig tilgang til naturlig dagslys. Det er også 

varmekabler i gulv på alle rom. Gulv i eikeparkett. 

S tue

Delvis åpen stue-kjøkkenløsning med god plass til både 

spisebord og sofaseksjon. En praktisk planløsning hvor man 

har direkte utgang til en solrik terrasse på ca. 23 m2.  



12 13

DELVIS
 Å

PEN 

STUE-K
JØ

KKEN 

LØSNIN
G

 



14 15

ROM
SLIG

 

STUE

 



16 17

K jøk ken
BRUKERVENNLIG K JØKKEN

Praktisk og brukervennlig kjøkken fra 

byggeår i 2011 med mye skapplass. 

Ventilatorhette i stål. 

Solid benkeplate i laminat. 

Frittstående hvitevarer medfølger 

salget.  
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Soverom 1
SOVEROM

Romslig soverom med god plass til 

garderobeskap, kommode etc. 

Eikeparkett på gulv. 
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Soverom 2
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BaD
HELFLISET BAD 

Med varmekabler i gulv, dusjkabinett og vegghengt toalett. Enkelt og 

praktisk baderomsmøblement. 
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God boligstandard 
hele året, sommer som 
vinter.  

 

Egen terrasse er deilig om 

sommeren. Leiligheten vil også ha 

fordeler som varmer om vinteren 

i form av varmekabler i alle rom, 

samt balansert ventilasjon med 

varmegjenvinning. 

Fantastisk utsikt og 
gode solforhold
 

Leiligheten ligger sør-østvendt og 

har en flott utsikt og rikelig med sol 

hele året. 

LYS O
G 

TRIV
ELIG

 

STUE
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PLANLØSNING 2D

Le i l igheten
SEkSJONSNr:  2
arEal:   84 m2 P-rom + ca 23 m2 terrasse på mark.  

  

* Plantegninger og 3d-tegninger er ikke målbare og avvik fra faktiske forhold kan forekomme

PLANLØSNING 3D

* Plantegninger og 3d-tegninger er ikke målbare og avvik fra faktiske forhold kan forekomme
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Om le i l igheten
Eiendommen
Gbnr. 136/115
Seksjonsnr. 2
Kommune: Osterøy
Adr: Eidsgotene 44, 5281 Valestrand
Tomt: 1826,7 m2

Adkomst
Fra Bergen langs E16 forbi Åsane og Vågsbotn. Gjennom 
Eikåstunnelen følg E39 mot Knarvik/Nordhordland. 

Etter ca. 2,5 km, ta av mot Breistein og ferge til 
Valestrand. Overfarten tar ca. 10 minutter. Alternativ via 
Osterøybroen, følg skilting mot Valestrand.

Fra Valestrandsfossen inn på Fv365 Hamrenesvegen. 
Etter 200 m, ta andre vei til høyre, Eidsgotene. Følg 
skilting mot visning til Eidsgotene 44.

Tomten/beskaffenhet
Tomten ligger nydelig plassert på Eide, Valestrand, 
i Osterøy kommune. Tomten ligger sør-østvendt og 
har flott utsikt over Valestrand og Valestrandsvågen. 
Tomten er fint opparbeidet med plen og hage. Asfaltert 
innkjørsel. 

Osterøy er kjent som en av Nord-Europas største 
innlandsøyer og er omgitt av fastland på alle kanter 
og kun et utspring fra fjordsystemet der Sørfjorden og 
Osterfjorden møtes. 

Øyen har et areal på 329 km2 hvor av 253 km2 hører til 
Osterøy kommune. Resten hører til Vaksdal. 

Pr. 01.04.18 har kommunen 8 136 innbyggere, jf. SSB. 

Prisantydning
Prisantydning: kr 2.350.000,-.

Takst
Verditakst: kr 2.350.000,-.
Takstmann: Frank Strømme
Takstdato: 02.06.2018

Byggeår
2011.

Arealer:
BRA: 89 m2
P-rom: 84 m2. 

Alle arealer oppgitt i salgsoppgaven er hentet fra takst. 

Definisjon på arealene er:
BRA: Leilighetens areal begrenset av ytterveggenes 

innside.

P-ROM (primærrom): Areal innenfor omsluttende 
yttervegger med fratrekk fra bod-areal. Dette er den 
reelle og effektive størrelsen av boareal ved en bolig.

Areal som inngår i P-rom: Entre, 2 soverom, vaskerom, 
bad, stue/kjøkken. 

Innvendig
Standard: Meget fin 3-roms leilighet på Eide. Leiligheten 
er del av en 6-mannsbolig og har god standard fra 
byggeår. Bygget er oppført på en flat tomt med asfaltert 
tilkomst og et fint tilrettelagt uteareal med plen på 
sørsiden av bygget. Det er varmekabler i stue/kjøkken, 
entre, soverom og bad. 

Entre og gang: Flislagt gang med varmekabler. 

Bad: Helfliset bad med dusjhjørne, vegghengt toalett og 
servant på knekter. Enkelt og brukervennlig.  

Soverom: To soverom på henholdsvis 9,87 og 11,89 m2. 
God plass til garderobeskap, kommode etc.  

Stue: Stor og lys stue med mange innredningsmuligheter. 
Store og gode vindusflater med uhindret utsyn. 
Eikeparkett på gulv. Direkte utgang til terrasse på ca. 23 
m2. 

Kjøkken: Kjøkken fra byggeår. Benkeplate i laminat og 
ventilatorhette i stål. 

Vaskerom: Vaskerom med varmtvannsbereder og opplegg 
for vaskemaskin.

Bod: En utvendig bod på ca. 5 m2 ved inngangsparti. 

Gulv: Eikeparkett i stue/kjøkken og på soverom. Fliser på 
bad og i entre/gang. Gulvbelegg på vaskerom. 

Vegger: Malte veggplater. Fliser på bad. 

Oppvarming
Elektrisk oppvarming. Varmekabler i gulv. Balansert 
ventilasjon med varmegjenvinning. Leiligheten kommer 
med elementskorstein som er pusset og malt, men det er 
ikke montert ildsted. 

Energibruk
Forbruksvaner vil være avgjørende for strømforbruk. 

Energiattest:
Leiligheten har blitt energimerket. Leiligheten har 
fått energimerke C - rød. Energiattesten er inkludert i 
salgsoppgaven. 

Litt ytterligere beskrivelse
Leiligheten ligger i 1. etasje i en seksmannsbolig oppført 
i 2011. Leiligheten er godt vedlikeholdt og innvendig har 
man en fin og åpen planløsning med mange muligheter for 
innredning. 

Terrassen på ca. 23 m2 er godt skjermet mot naboer. Fra 
terrassen har man utsikt utover boligfeltet og nedover mot 
Valestrandsvågen. Her kan man nyte kaffen i fred og ro. 
Perfekt til grilling og avslapping om sommeren. 

Fra leiligheten har man kort vei ned til Valestrand sentrum. 

På Valestrand og Osterøy finner du også fantastiske 
turområder, like utenfor døren! Fra leiligheten er det kort vei 
til flere flotte naturopplevelser! Brakvatne ligger kun et par 
km fra leiligheten. Her er det opparbeidet fin turvei rundt 
vannet, samt at det er lagt til rette for gode bademuligheter 
om sommeren. 

Videre har man flere flotte turmuligheter på Valestrand, blant 
annet i form av Hånipa, Burkelandsfjellet, Eidefjellet, Iseggene 
med mange flere.
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Om le i l igheten
Byggemåte
Beskrivelse av byggemåte er hentet fra taksten. Taksten 
er tatt inn i salgsoppgaven. Konferer denne for ytterligere  
info. 

Bygget antas fundamentert på faste masser. Det er lav 
ringmur med isolert og støpt plate på mark. 

Yttervegger er isolert bindingsverk med utvendig 
vindtetting, utlektning og liggende dobbelfalset kledning. 

Takkonstruksjoner: W-stoler, undertak og betongtakstein. 
Svartlakkerte takrenner i stål. Snøfangere og stigetrinn til 
skorstein. 

Fellesområde
Alt uteområde er fellesareal.

Uteområdet består av plenareal på framside ved terasse 
og ellers aslfaltert tilkomst frem til inngangsparti og 
parkeringsareal. Nivåforskjeller er sikret med gjerde. 

Leiligheten ligger på bakkeplan. 

Fellesutgifter
Fellesutgifter er satt til kr 700 pr. måned. 

Disse skal dekker felles forsikring av sameie, diverse 
vedlikehold, snøbrøyting etc. Overskuddet avsettes til 
fremtidig vedlikehold. Utgifter til kabel-TV, bredbånd, IP-
telefoni mm. er den enkelte leilighetseiers ansvar. 

Offentlige avgifter
Årlige utgifter: kr 11 015,-.
Vann og avløp: kr 5 577,-.
Branntilsyn, feiing: kr 449,-.
Eiendomsskatt: kr 4 939,-.
Renovasjon kommer i tillegg, ekstern leverandør. 

Forsikring
Bygget er forsikret gjennom avtale med Frende 
forsikring. Avtalenr. 511748. 

Huseier bolig:
Type: Fullverdi
Forsikringssum: kr. 11 785 440,-

Huseier tilleggsbygninger (Garasje):
Type: Fullverdi
Forsikringssum: kr. 378 125,-

Forsikringsvilkårene og avtalen kan ses hos megler. 

Utgiften til fellesforsikringen er inntatt i fellesutgiftene. 
Den dekker hele sameiets bygningsmasse. 

Hver leilighetseier må selv sørge for innboforsikring og 
evt. annen privat forsikring. 

Andre utgifter
Internett og TV: avhengig av abonnoment. Mulighet for 
fiber. 

Adgang til utleie
Leiligheten er selveiende, og kan i utgangspunktet fritt 
leies ut. Det er ingen restriksjoner på dette i sameiets 
vedtekter/husordensregler. 

Elektro
Sikringsskap med automatsikringer. 

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse 
Ferdigattest er gitt. Dato: 14.04.2014. Dokumentet kan 
leses hos megler. 

Overtagelse
Etter avtale med selger.  

Løsøre og tilbehør:
Løse hvitevarer kan følge med salget. Se ellers vedlagt 
oversikt over hva som medfølger. 

VVA
Offentlig vann og avløp. VVS-installasjoner er fra byggeår 
med vannledninger utført som ”rør i rør”. 

Varmtvannsbereder og opplegg for vaskemaskin på 
vaskerom. 

Offentlig veitilkomst helt frem til tomten. 

Parkering:
Det er parkering på sameiets tomt. Det følger ikke
med garasjeplass til denne leiligheten. 

diverse
Ifølge selger foreligger det ikke konkrete planer for 
utbygging / økte kostnader i eller for sameiet. 

Planløsning avviker noe fra originale byggetegninger ved 
at vaskerom er vist som bod. Originale byggetegninger 
kan sees hos megler. 

Vi ber ellers interesserte sette seg godt inn i prospektet, 
takst, samt egenerklæring fra selger. En må også 
undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med en 
fagkyndig. Vi minner om at boligen selges ”som den er”. 

Eierform
Eierseksjonssameie, selveier. 

Beskrivelse av sameiet: Det er et eierseksjonssameie med 
6 boenheter. Hver leilighet har eierbrøk 1/6. Sameiet er 
registrert i Brønnøysundregistrene med følgende navn og 
organisasjonsnummer:

Gamletunet Sameige, orgnr. 913 750 403. 

Det settes av 700 kr i måneden til dekning av fellesutgifter.

utdrag fra husordensregler
Det er opprettet egne husordensregler for sameiet. Disse 
kan leses hos megler.

Grilling på terasse er tillatt så lenge det brukes gass- eller 
elektrisk grill.

Det er et generelt forbud mot dyrehold i sameiet. Ved 
eventuell søknad om dyrehold, skal styret innhente 

godkjenning fra naboene i alle enhetene.

Seksjonseiere som ikke stiller til dugnad må betale et gebyr 

for hver dugnad som de ikke møter til. Gebyrsatsene vil 
variere etter dugnadens art og størrelse. Det er styret i 
sameie som vedtar gebyrbeløpet.

Sameiet har rett til å kreve seksjonen solgt ved alvorlig 
mislighold.
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Økonomi

Økonomi

Likningsverdi
Som primærbolig: 490 195,-
Som sekundærbolig: 1 568 624,-

Omkostninger
Prisantydning: kr 2.350.000,-.
Boligkjøperforsikring: kr 7 100 (frivillig)
Panteattest kjøper: kr 172,-.
Tinglysningsgebyr skjøte: kr 525,-.
Tinglysningsgebyr obligasjon: kr 525,-.
Dok.avg til staten: 2,5 % av kjøpesum. 

For prisantydning utgjør dette samlet:
Kr  67 072,-. 

Ved salg til prisantydning kr 2.350.000,- blir 
totalsummen, inkludert omkostninger kr 
2.417.072,-.

Betalingsvilkår
Kjøpessummen skal betales ved overtagelse. 
Oppgjør gjennomføres av Weboppgjør AS på 
vegne av Arkoeiendomsmegling AS.  

Budgivning
Fra 1. januar 2014 må alle bud og 
budforhøyelser som inngis til megler være 

skriftlig. Budgiver må legitimere seg ovenfor 
megler ved inngivelse av første bud, og bud 
må være signert.

Dersom en ønsker å gi bud på leiligheten 
kan denne sendes til kontaktperson på 
e-post med signatur og legitimasjon av 
budgiver. Budgiver vil motta en skriftlig 
mottaksbekreftelse når budet er kommet 
til meglers kunnskap. Budgiver som ikke 
mottar bekreftelse må snarest kontakte 
ansvarlig megler Steffen Lyngtu eller 
eiendomsmeglerfullmektig Tom Andre 
Sivertsen pr. telefon eller på kontoret på 
telefonnr. 56 39 00 03. Det advares mot å 
sende kopi av bankkort elektronisk. 

Bud, som ikke er skriftlig eller som mangler 
enten budgivers signatur eller kopi av 
legitimasjon, samt bud som har kortere 
frist enn kl. 12.oo første virkedag etter siste 
annonserte visning vil, som hovedregel, ikke 
kunne formidles videre av megler. Dersom 
akseptfrist ikke er angitt gjelder budet til kl. 
15:00 første virkedag etter innlevering / siste 
annonserte visning. 

Et bud er bindende for budgiver når budet er 
kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt 
til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er 
derfor ikke forpliktet til å akseptere det høyeste 
budet på leiligheten. 

Megler skal, i den grad det er nødvendig og 
mulig, informere de involverte i budrunden 
skriftlig om status i budgivningen. 

Megler er forpliktet til å legge til rette for en 
forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene 
skal kunne bli behandlet og videreformidlet 
skriftlig til alle involverte parter, herunder 
til selger for vurdering, må ethvert bud ha 
en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må 
skriftlig akseptere budet før megler kan 
formidle budskapet til budgiver. Formidling 
av selgers aksept til budgiver må gjøres innen 
akseptfristens utløp. Bud bør ha akseptfrist på 
minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger 
og kjøper har krav på å få utlevert kopi av 
budjournalen straks etter at handel er kommet 

i stand. Alle som har inngitt bud på leiligheten 
kan på forespørsel få en kopi av anonymisert 
budjournal etter at budrunden er avsluttet. 

Det vises for øvrig til ”forbrukerinformasjon 
om budgivning” som også er en del av 
salgsoppgaven. 

Lov om hvitvasking
Megler er underlagt lov om hvitvasking som 
innebærer plikt til å melde fra til Økokrim om 
mistenkelige transaksjoner. 
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Vikt ig  informasjon
EIENDOMMEN: 
 
Gbnr.   136/115
Seksjonsnr: 2
Tomt:  1 826,7 m2
Kommune: 1253, Osterøy
 
SELGER: 
 
Lone Marianne Lillejord og
Bjørn Atle Lillejord

MEGLER:

Arkoeiendomsmegling AS
Orgnr. 917 117 632
Adr. Htb-Bygget, PB 103, 5291 
Valestrandsfossen
Tlf. 56 99 26 00
E-post: post@aem.no

Ansvarlig megler: Steffen Lyngtu
Tlf. 48 14 37 37
E-post: Steffen@aem.no

Saksbehandler/ kontakt: Tom Andre Sivertsen
Tlf. 92 29 72 92
E-post: tas@aem.no

VEDERLAG

Oppdragsgiver har inngått avtale med 
Arkoeiendomsmegling AS om salg av eierseksjonen. 

Det er avtalt fastpris på kr 69 900,-. Dersom salg ikke 
kommer i stand har oppdragstaker kun rett på å få 
dekket sine direkte kostnader. 

GAMLETUNET SAMEIGE

Sameiets navn er Gamletunet sameige. 
orgnr.: 913 750 403.

Kontaktperson er Trine Eide Skaar.

Husordensregler er opprettet. Disse kan leses hos 
megler. 

Felleskonto for betaling av fellekostnader 
disponeres av en av sameierne. 

TINGLYSTE SERVITUTTER/RETTIGHETER:  
  
1901/900107-1/51 11.03.1901 ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1253 GNR: 136 BNR: 5
Rett til å få kjøpt mer grunn for best. pris (fra
bnr. 2)
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1253 GNR: 136 BNR: 115

GRUNNDATA
2011/6115-1/200 05.01.2011 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 100/600

KONSESJON, ODEL:

Det er ikke konsesjonskrav og det er ikke boplikt 
eller odel på eiendommen. 

VEI, VANN OG KLOAKK:

Eiendommen og eierseksjonssameiet er tilkoblet 
offentlig vann og avløp. 

Offentlig vei helt frem til tomten. 

V ikt ig  informasjon
REGULERINGSPLAN:

Gjeldende reguleringsplan:

Reguleringsplan for Valestrand sentrum, planid: 
1253 2011 003.

Reguleringsformål: Bustader. 

Kontakt megler for å få oversendt plankart og 
bestemmelser. 

SOLGT ”SOM DEN ER”  
  
Leiligheten selges som den er, i den tilstand den 
fremstod på visning, jf. avhendingsloven § 3-9. 

”Enda eigedomen er ”selt som han er”, eller med 
lignande atterhald har eigedomen likevel mangel 
der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har 
også mangel dersom han er i vesentleg ringare 
stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut 
frå kjøpesum og tilhøva ellers”. 

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre 
bestemmelser etter avhendingsloven kapittel 3 enn 
de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. 
avhendingsloven § 3-9, jf. § 1-2 (2). På bakgrunn av 
dette oppfordres alle interessenter til å sette seg 
inn i egenerklæring fra selger, samt til å undersøke 
eiendommen nøye, gjerne sammen med en 
fagkyndig før bud inngis. 

EIERSKIFTEFORSIKRING

Selger har tegnet eierskifteforsikring. 
Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven. 

PROSPEKT

Dato: 06.06.2018
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Matrikkel: Gnr 136: Bnr 115 (snr: 2) Takstmann Frank Robert Strømme

Kommune: 1253 OSTERØY KOMMUNE Hanstveitmyra, 5283 FOTLANDSVÅG

Adresse: Eidsgotane 44, 5281 VALESTRANDSFOSSEN Telefon: 56 19 12 78

VERDI- OG LÅNETAKST

Matrikkel: Gnr 136: Bnr 115 (snr: 2)

Kommune: 1253 OSTERØY KOMMUNE

Betegnelse: Eierleilighet i 6-mannsbolig. Midtleilighet i 1. etasje.

Adresse: Eidsgotane 44, 5281 VALESTRANDSFOSSEN

MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 2 350 000
LÅNEVERDI:

KR. 2 150 000

BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Flermannsbolig: 89 m² 84 m²

Utskriftsdato: 02.06.2018   Oppdrag nr: 292

Dato befaring: 02.06.2018

Utført av autorisert medlemsforetak i NTF

Takstmann Frank Robert Strømme

Hanstveitmyra, 5283 FOTLANDSVÅG

Telefon: 56 19 12 78

Organisasjonsnr: 982 237 041

Sertifisert takstmann:

Takstmann Frank Robert Strømme Hanstveitvegen 28, 5283
FOTLANDSVÅG

Telefon: 908 42 130

E-post: franstro@online.no
Rolle: Uavhengig takstmann
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Takstmannens rolle

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.ntf.no.

Forutsetninger

Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3940:2012 og 'Takstbransjens retningslinjer for arealmåling'. Det bemerkes at rommenes bruk
kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940. Se forøvrig under Arealer i rapporten. Taksten er kun
basert på en enkel visuell befaring uten inngrep i byggverket. Det er ikke foretatt stikktakinger eller annen form for enkle målinger. Det er
ikke flyttet på møbler, tepper, badekar/dusjkabinett, hvitevarer eller andre gjenstander. Rapporten er en ren verditakst og må ikke
forveksles med en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Dette kan medføre at det kan være skader/mangler ved
eiendommen som ikke fremkommer i taksten. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som ikke
kunne oppdages etter å ha undersøkt takstobjektet som beskrevet ovenfor. Takstkonklusjonen baserer seg på objektets tilstand, slik det
fremsto befaringsdagen. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes
feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.

En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en
Boligsalgsrapport med verditakst.

Arealberegning for boenheter:

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i
forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for
arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring
av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom
disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet
tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i
etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart
gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

Egne forutsetninger

Ev. heftelser og servitutter er ikke kontrollert. Byggesak er ikke kontrollert, om bygget er i samsvar med kommunen sine
dokumenter.
Ved salg av fast eiendom gjøres det spesielt oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt iht lov
om avhending av fast eiendom "Avhendingsloven" av 3. Juli 1992.

Konklusjon og markedsvurdering

Konklusjon

Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr. 2 350 000

Anbefalt låneverdi Kr. 2 150 000

Markedsvurdering

Kurant leilighet med lett adkomst, 2 soverom, store uteplasser og garasje i fellesbygg. Leiligheten har en god beliggenhet
sentralt på Valestrand og bør være lett omsettelig.
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Bjørn Atle Lillejord

Takstmann: Frank Robert Strømme

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 02.06.2018.
 - Frank Robert Strømme.  Byggmester/takstmann.  Tlf. 908 42 130

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Eierleilighet i 6-mannsbolig. Midtleilighet i 1. etasje.

Hjemmelsovergang: 24.12.2012  Type: Fritt salg  Beløp: Kr. 1 900 000

Beliggenhet: Eiendommen ligger i Eidefeltet på Valestrand i Osterøy kommune. Ca. 0,5-1,0 km til butikker,
serveringssted, barneskole, idrettsplass, fergeforbindelse til Breistein. Ca.10 km til
kommunesenteret i Lonevåg med utvidet servicetilbud.

Bebyggelsen: Det er oppført en vertikalt og horisonkaltdelt 6-mannsbolig. 3 leiligheter i hver etasje. Denne
leiligheten ligger i midten i 1. etasje. I tillegg er det 2 seperate felles garasjebygninger.

Standard: Byggverket som sådan og leiligheten har normalt god standard fra byggeår.

Om tomten: Fint opparbeidet flat tomt med asfalterte plasser og noe felles grøntareal på hageside mot sørøst.
Noe beplanting.

Adkomstvei: Offentlig.

Tilknytning vann: Offentlig.

Tilknytning avløp: Offentlig.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1253 OSTERØY Gnr: 136 Bnr: 115 Seksjon: 2

Eiet/festet: Eiet

Areal: 1 826,7 m² Arealkilde: Kartverket

Sameiets navn: Gamletunet Sameige

Forretningsfører: Trine Eide Skaar

Hjemmelshaver: Marianne Lone Lillejord Ideel 1/2
Bjørn Atle Lillejord Ideel 1/2

Adresse: Eidsgotane 44, 5281 VALESTRANDSFOSSEN

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Brukstillat./ferdigatt. 14.04.2014 Fremvist 2

Forsikringsavtale 23.10.2017 Fremvist 6

Grunnbokutskrift 22.05.2018 Fremvist 2

Kvitt. fellesutgifter 18.05.2018 Fremvist 2

Kvitt. off. avgifter 24.05.2018 Fremvist 1

Målebrev Ikke
fremvist

Skjøte Ikke
fremvist

Skatteetaten 23.05.2018 Fremvist 1

Opplysningsskjema fra
forretningsfører

18.05.2018 Fremvist 2

Husordensregler for
sameiet

01.09.2014 Fremvist 4

Egenerklæringsskjema Udatert/usignert/mangler initialer selger Fremvist 4

Kart M 1:1000 15.02.2018 Fremvist 2

Statens Kartverk 16.05.2018 Innhentet 2

Ambita 24.11.2016 Matrikkelutskrift Fremvist 2
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Andre forhold

Forsikring: Selskap: FrendeForsikring.  Avtalenr: 511748.  Type: Fullverdi.
Forsikringssum: Kr. 11 785 440.   Årlig premie: Kr. 2 874.
Årlig premiebeløp for hele sameie er Kr. 17.244,- Fors.sum og premiebeløp gjelder for hele sameiet.
Forsikringssum for garasjeanlegg, 2 seperate bygg utgjør tilsammen Kr 1.127.200,- Bedriftsavtale.

Ligningsverdi: Kr. 490 195   År: 2016   Som primærbolig. Kr. 1568624 som sekundærbolig.

Bygninger på eiendommen

Flermannsbolig

Bygningsdata

Byggeår: 2011  Kilde: Iht. Matrikkelutskrift.

Anvendelse: Ubebodd

Kommentar

Standard: God standard fra byggeår.

Vedlikehold: Bygningsmassen fremstår godt vedlikeholdt.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

1. etasje 97 89 84 5 Areal oppmålt på stedet og
innkludere utv. utebod ved inngang,
entré, 2 soverom, vaskerom, bad,
stue/kjøkken. Etg. høyde fra 2,26 m
i vaskerom til 2,48 m i stue.

Sum bygning: 97 89 84 5

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Kommentar areal

Entre, 9,15m²
Sov 1, 9,87 m²
Sov. 2, 11,89 m²
Vaskerom, 4,07 m²
Bad, 5,82 m²
Stue/kjøkken, 40,86 m²
Overbygget inngangsparti på ca. 17 m²
Delvis overbygget treplatting på hageside på ca. 23 m²
Garasje på ca. 25 m² i felles bygg. Det var ikke tilkomst til garasjen så arealet er ca. areal.

Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje Entré, 2 soverom, vaskerom, bad, stue/kjøkken Spotrsbod ved inngang.

Konstruksjoner og innvendige forhold - Flermannsbolig

Direkte fundamentering

Antar fundamentert på faste masser.

Gulv på grunn

Lav ringmur med isolert og støpt plate på mark.

Yttervegger

Isolert bindingsverk med utv. vindtetting, utlekting og liggende dobbelfalset kledning.

Takkonstruksjoner

W-stoler, undertak og betongtakstein. Svartlakkerte takrenner i stål. Snøfangere og stigetrinn til skorstein.

Vinduer
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Fabrikkmalte vinduer med isolerglass og utenpålagte pynterammer.
Vannskadet bunnforing i faste stuevinduer.

Ytterdører og porter

Gatedør i malt utførelse med glassfelt.

Innvendige dører

Formpresset innerdører.

Overflater på innvendige gulv

Eikeparkett på begge soverom og stue/kjøkken. Fliser i entre og på bad. Gulvbelegg på vaskerom.

Overflater på innvendige vegger

Malte veggplater med perlestaff. Fliser på bad og mellom under og overskap på kjøkken.

Overflater på innvendig himling

Malte takplater. Nedsenket himling på vaskerom, entre og bad pga. ventilasjonskanaler.

Balkonger, terrasser ol.

Stor platting på mark med impr. terrassebord.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Elementskorstein pusset og malt. Brannmur pusset og malt. Feieluke i stue. Det er ikke montert ildsted.

Kjøkkeninnredning

Kjøkkeinnredning i malt utførelse med struktur. Laminat benkeplate. Ventilatorhette i stål. Frittstående hvitevarer.

Skap og reoler

Garderobeskap med slagdører i hvit utførelse.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Vannledninger som rør i rør med fordelingsskap på vaskerom.

Utstyr for sanitærinstallasjoner

Utstyr på vaskerom: Varmtvannsberder og opplegg for vaskemaskin.
På bad er det buet dusjhjørne, servant på knekter og veggmontert wc.

Luftbehandling, generelt

Flexit ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner er plassert på vaskerom. Styrepanel i entre. Avtrekk fra våtrom og tilluft til
oppholdsrom / soverom.

Elkraft, generelt

Sikringsskap er plasser på vaskerom. Automatsikringer, Overbelastningsvern og overspenningsvern.

Elvarme, generelt

Varmekabler i stue/kjøkken, entre, soverom og bad.

Sentralstøvsuger

Flexit CV 200 sentralstøvsuger er plassert på vaskerom med 1 uttak i entre.

Utendørs, generelt

Stor flat tomt som er fint opparbeidet med asfalterte veien og plasser. Noe felles grøntareal på hageside mot sørøst. Noe
beplanting.
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Beregninger

Årlige kostnader

Felleskostnader dekker fors. sum, div. vedlikehold, brøyting etc. (pr. mnd. Kr. 700) Kr. 8 400

Forsikring, husforsikring, garasjer (pr. mnd. Kr. 240) Kr. 2 874

Off. avgifter og ev. eiendomsskatt (pr. mnd. Kr. 918) Kr. 11 015

Renovasjon, stipulert (pr. mnd. Kr. 500) Kr. 6 000

Vedlikeholdskostnader (pr. mnd. Kr. 667) Kr. 8 000

Sum årlige kostnader Kr. 36 289

Teknisk verdi bygninger

Flermannsbolig

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 2 412 500

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

Kr. - 50 000

    Sum teknisk verdi – Flermannsbolig Kr. 2 362 500

Sum teknisk verdi bygninger Kr. 2 362 500

FOTLANDSVÅG, 02.06.2018

Takstmann Frank Robert Strømme Hanstveitvegen 28, 5283 FOTLANDSVÅG
Byggmester/takstmann

Telefon: 908 42 130
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Adresse Eidsgotene 44

Postnr 5281

Sted VALESTRANDSFOSSEN

Andels-
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 136

Bnr. 115

Seksjonsnr. 2

Festenr.

Bygn. nr.

Bolignr.

Merkenr. A2018-894299

Dato 04.06.2018

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

Målt energibruk

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

Innmeldt av S B

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

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet og eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen

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

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet
Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, • deler av boligen ikke er i bruk,
og kan forklare avvik mellom beregnet og målt • færre personer enn det som regnes som normalt
energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet  bruker boligen, eller
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt • den ikke brukes hele året.
dersom:

Gode energivaner
Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer 
men dette vil ikke påvirke boligens energimerke. på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Tips 2: Luft kort og effektivt
Tips 3: Redusér innetemperaturen
Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.
anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av
er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke. bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav
opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør til godt inneklima og forebygging av fuktskader og 
derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. andre byggskader.
Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

- Utføre service på ventilasjonsanlegg
- Installere luft/luft-varmepumpe

- Temperatur- og tidsstyring av panelovner
Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)
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Boligdata som er grunnlag for energimerket
Energimerket og andre data i denne attesten Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan-
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over informasjon om beregninger, se
oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for. www.energimerking.no/beregninger

Registrering: Attest utstedt med enkel registrering.

Bygningskategori: Småhus
Bygningstype: Rekkehus
Byggeår: 2011
Bygningsmateriale: Tre
BRA: 89
Ant. etg. med oppv. BRA: 1
Detaljert vegger: Nei
Detaljert vindu: Nei

Teknisk installasjon
Oppvarming: Elektrisitet
Ventilasjon: Balansert
Detaljering varmesystem: Elektriske ovner og/eller varmekabler

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se www.enova.no/hjemme
eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes av aktuell attest under Offisielle energiattester i
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig
inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale
søke opp bygninger og hente fram energiattester som er opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da
laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk" Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen
Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen
beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om eller gjennomføring av energieffektivisering og
boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på
typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene
for energikarakteren baserer seg på NS 3031 Plikten til energimerking er beskrevet i
(www.energimerking.no/NS3031) energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen
kan du finne på www.energimerking.no
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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 Eiendoms- 
meglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av  
blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. 

Nedenfor 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. 

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 inn-
hente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet 
til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som 
benytter e-signatur, 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, finan-
sieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle 
forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av 
nåværende bolig ol. Normalt 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 
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere 
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annon-
serte 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, bud-
givere 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 forbehold. Megler skal så snart som mulig be-
krefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mot-
tatt. 

7.  Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en bud-
runde 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 eien-
dom. 

2.  Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet inn-
holdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap 
om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da 
bind ende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med 
 mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgi-
ver 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 med-
fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen 
dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Norges Eiendomsmeglerforbund - www.nef.no - firmapost@nef.no

Adresse

i tillegg kommer omkostninger som nevnt i salgsoppgaven. 

Kjøpesum og omkostninger skal finansieres på følgende måte:
Låneinstutisjon: Kr Ref. & tlf.:
Egenkapital: Kr
Totalt: Kr

Budet er gitt med forbehold om:

Ønsket dato for overtagelse:

Budet er bindende tom: kl.___________ den______________(dato). 

Alle bud skal inngis skriftlig til megler og alle bud er bindende. Handel er kommet i stand når budet er kommet til meglers kunnskap og 
akseptert av selger innen fristen. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å  
akseptere høyeste bud. 

BUDGIVER 1: BUDGIVER 2:

Personnr. Personnr. 
Tlf. Tlf. 
E-post: E-post:
Adr. Adr. 
Postadr. Postadr.

Dato og signatur Dato og signatur

Undertegnede har gjort seg kjent med salgsoppgaven med tilhørende vedlegg, samt befart eiendommen. Dersom ikke annet er angitt
gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12:00
første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger. 
Undertegnede gir med dette hverandre fullmakt til å sende inn nye bud/endringer, samt sette vilkår for bud.  
(kun ved flere budgivere)

LEGITIMASJONLEGITIMASJON

Oppdragsnr. 16-18-0072

ARKOEIENDOMSMEGLING - BUDSKJEMA

Undertegnede avgir herved følgende bud:

Gbnr. 136/115/0/2

Eidsgotene 44, 5281 Valestrandsfossen
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1253 Osterøy
Eiendom: 1253/136/115/0/2

1:1000Målestokk
Dato: 15.5.2018

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

Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Kommune:

 

Advokathjelp for boligeiere

Boligkjøperforsikring

 BOLIGKJØPERFORSIKRING
 Trygghet ved boligkjøp

•  Fullverdig advokathjelp ved kjøp av ferdig oppført bolig

•  Advokathjelp hele veien til rettskraftig dom, om nødvendig

•  Dekker motpartens omkostninger forutsatt at HELP utpeker advokaten

• Ubegrenset dekning gir sterkere posisjon i forhandlinger

• Boligselgerforsikring er selgers forsikring, boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt

•  Ingen egenandel

•  5 års varighet

•  Følg saken din på Min side

Hvis du får problemer ved boligkjøpet, trenger du ikke bekymre deg.  
Vi håndterer krav mot selger og hans forsikringsselskap. 

Boligkjøperforsikringen dekker all nødvendig advokathjelp for å avgjøre  
om du har et krav mot selger etter avhendingsloven. 

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktssignering. Forsikringen betales sammen med  
boligkjøpet. Meglerforetaket mottar kr 1 400 i kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen. Ingen egenandel for  
advokathjelp i boligkjøpssaker. Vi tar forbehold om prisendringer. Dersom premien ikke er innbetalt ved overtagelse,  
vil avtalen bli kansellert. For komplette vilkår se www.help.no

Borettslagsbolig og aksjeleilighet  Kr 4 100
Selveierleilighet og rekkehus Kr 7 100
Ene-/tomannsbolig,  
fritidsbolig og tomt  Kr 11 100
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Kontakt

TOM ANDRE SIVERTSEN

T +47 56 39 00 03

M +47 922 97 292

E post@aem.no

E tas@aem.no

våre   megler ful lmekt iger

Tom er jordnær og veit at ærlegheit varer lengst. Som eiendomsmeklar og jurist 

må man sørge for at både selgar og kjøpar føler seg trygg på salsprosessen. 

Forventningar skal innfrast for begge partar, og det har vi stort fokus på!

Vi  i  Arkoeiendomsmegl ing gir  deg nå fastpr is  på  vår  meglerpak ke

         

    69  900, -  ink l .  mva.

Kontakt  oss  på 56 39 00 03

post@aem.no

w w w.aem.no
arkoeiendomsmeglingAEM

Selge bol ig?
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KONTAKT OSS PÅ

56 39 00 03

922 97 292

FOR MER INFO

WWW.AEM.NO

arkoeiendomsmeglingAEM

arkoeiendomsmeglingAEM


