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Myraplassen 35
skulestadMo, Voss

arkoeiendomsmeglingAEMarkoeiendomsmeglingAEM

Flot t enebolig Med dobbel garasje og opparbeidet hage

barneVennlig oMråde Med nærhet til det Meste

prisantydning: kr 4 300 000,-.
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E iendommen
Endetomt i rolig og barnevennlig boligfelt. Skrånet 

tomt med opparbeidet hage og uteområde. 

Innholdsrik enebolig over tre plan med dobbel 

garasje.

Nærområdet

Barnehage og barneskole ligger i umiddelbar 

nærhet. Det er også kort avstand til Nye Voss VGS. 

Videre er det iddrettsplass med fotballbane like i 

nærheten, samt et av vestlandets største skianlegg 

rett oppi bakken. På en god vintersdag kan man 

kjøre på ski helt fra skianlegget og hjem. Det finnes 

også flere dagligvarebutikker innen kort avstand til 

eiendommen.

Sentrum
Fra eiendommen er det ca. 3,5 km til  

Voss sentrum, der en finner et stort utvalg butikker og 

servicetilbud både på Vangen og på Amfi kjøpesenter. 

Det er gode bussforbindelser like i nærheten av 

eiendommen for å komme seg til Vossevangen. I 

sentrum finnes også flere lege- og tannlegekontor, 

og voss sykehus ligger heller ikke langt unna. Videre 

har man kino, bibliotek, flere treningsstudioer og 

Vossabadet for å nevne noe. 

Nærhet  t i l  Bergen
Fra Voss sentrum er det ca. 10 mil til Bergen sentrum, 

og man regner ca. 1 time og 30 minutter med bil langs 

E16. Man kan også ta toget fra Voss Stasjon. Reisetiden 

varierer noe fra lokaltog til regiontog, men alt fra 1 

time og 10 minutter til 1 time og 30 minutter kan 

påregnes på denne turen langs Bergensbanen.
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Fra Voss sentrum, følg E16 mot Oslo. Kjør ca 5 minutter og ta til venstre i tredje rundkjøring, ved Coop 

Extra dagligvarebutikk. Følg veien inn på Myraplassen og ta til venstre i enden av veien. Ta deretter 

neste til høyre. Eiendommen ligger i enden av veien på venstre side. Det vil bli skiltet med visningsskilt 

på visningsdagen.

Besk r ivelse  av 
bol igen

SENTRALT OG BARNEVENNLIG

4 SOVEROM

2 BAD

GOD PLANLØSNING

STOR TERRASSE

HAGE OG UTESTUE

DOBBEL GARASJE

Kval i teter

Innholdsrik enebolig over tre plan. Alle overflater er pusset opp de siste 
årene. Inneholder blant annet 4 soverom, 2 bad og vaskerom med egen 
inngang. Dobbel garasje med innredet loft. 

Boligen ligger øst-vendt og har dermed sol fra morgen til ettermiddag. Om 
sommeren har man sol fra tidlig om morgenen til kl. 19:30 ettermiddag. 
Tomten er fint opparbeidet med hage og flere uteområder. Usjenert terrasse 
på baksiden av boligen, med innebygget utestue hvor en kan sitte skjermet 
for vær og vind. 

Tilkomst
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SOVEROM
 1 OG 2 I 

UNDERETASJEN.

BAD I UNDERETASJEN

VARMEKABLER
FLISLAGT GULV

BADEROMSPLATER PÅ VEGG
IKEA BADEROMSMØBLEMENT
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STILREN STUE MED GOD ROMFØLELSE. 

S tue

Store vindusflater gir rikelig tilgang til naturlig dagslys. God 

plass til både spisebord og sofaseksjon. Det er åpen stue/

kjøkken løsning, med mulighet til spiseplass i tilknytning til 

kjøkkenet. Peis på skiferheller som både er et blikkfang og en 

god varmekilde på kalde vinterdager. Eikeparkett på gulv. Fra 

stuen har man også utgang til terrasse på østsiden, som går 

rundt boligen og knytter seg til markterrassen på sørsiden.
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K jøk ken

BRUKERVENNLIG K JØKKEN FRA KVIK

Stilrent, praktisk og brukervennlig 

kjøkken med mye skap- og benkeplass. 

Solid benkeplate i laminat og integrerte 

hvitevarer som medfølger salget. 
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Bad i  lof tetas jen

Nylig oppusset bad i lofetasjen. 

Baderomsbelegg og varmekabler i gulv. 

Baderomsplater på vegg. Kreativ løsning med 

dusjnisje til tross for skråtak.
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Voss  på v interst id

VOSS RESORT BAVALLSTUNET

Boligen ligger like ved Voss Resort Bavallstunet, et av vestlandets beste og største 

skiterreng. Fra kjøkkenvinduet kan man se om skitrekket går eller ikke. 

For de som liker alpint så opplyser Vossresort.no om at skianlegget i Bavallen har 

40 kilometer med preparerte alpinløyper, 10 heiser og 23 ulike nedfarter tilpasset 

skikjørere på alle ferdighetsnivå. Videre har man skiutleie, skiskole, kveldskjøring, 

aktiviteter tilpasset barn mm. 

Når man er ferdig for dagen kan man renne rett ned til boligen og legge bena på 

bordet. 

Bavallstunet har også en afterski som er svært populær både blant skifolk og andre 

festglade vossinger og tilreisende.
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Soverom 2VOSS RESORT BAVALLSTUNET

I tillegg til alpint finnes det en mengde flotte naturopplevelser med 

langrennskiene på. Man kan f.eks. ta ekspressheisen i Bavallen opp til toppen 

der man finner ca. 18 km ferdig preparerte løyper. Det er også mulig å gå på ski 

helt til toppen av Lønahorgi, i merket løype fra Horgaletten i skianlegget.

Hvis man går inn på loyper.no kan man også holde seg oppdatert på hvilke 

løyper som til enhver tid er preparert. 
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PLANLØSNING 2D

P lantegning
FØrste plan 

* 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



26 27

P lantegning

* 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

andre plan

 

  

PLANLØSNING 2D

Vaskerom
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PLANLØSNING 2D

P lantegning
andre plan

 

  

* 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 bol igen
Eiendommen
Gbnr. 58/125
Kommune: Voss
Adresse: Myraplassen 35, 5710 Skulestadmo
Tomt:  917,5 m2

Adkomst
Fra Voss sentrum, følg E16 mot Oslo. Kjør ca. 5 
minutter og ta til venstre i tredje runskjøring, ved 
Coop Extra dagligvarebutikk. Følg veien inn på 
Myraplassen og ta til venstre i enden av veien. Ta 
deretter neste til høyre. Eiendommen ligger i enden 
av veien på venstre side.

Tomten
Tomten ligger i enden av et opparbeidet byggefelt, 
sentralt i Skulestadmoen. Boligen ligger østvendt. 
og har gode solforhold fra morgen til ettermiddag. 
Tomten er skrånet med opparbeidet hage og 
uteområde. Stor innkjørsel belagt med grus. 
Dobbelgarasje med bred port.

Prisantydning
Prisantydning: kr 4.300.000,-.

Tilstandsrapport
Takstmann: Andreas Eriksen.
Rapportdato: 17.08.2018.

Det er utarbeidet tilstandsrapport. Denne 
benytter uttrykk som TG som betyr tilstandsgrad. 
Tilstandsgraden angis enten som TG1, TG2 eller TG3.
TG1 angir ”mindre eller moderate avvik”, TG2 angir 
”vesentlige avvik”, TG3 angir ”store eller alvorlige 
avvik”. 

Det gjøres oppmerksom på følgende fra rapporten:

Grunn/ Fundament, Drenering: TG2. Kan ha naturlig 
aldringsmessig slitasje, kan være forhold under 
bakkenivå som ikke er inspisert.

Vinduer/ Dører: TG2 pga. alder om samlet vurdering.

Yttertak, Taktekking og beslag: TG2. Noe overflate 
slitasje på takstein, TG2 pga. alder og samlet 
vurdering.

Trapp: TG2. Normalt god stand, TG2 pga. stedvis 
manglende håndlist langs trappeløpet, og spiler i 
rekkverk.

Bad-Loftetasje: TG2, anbefales å montere 
baderomsplater etter produsentens preaksepterte 
løsninger, da det mangler bunnlist mot gulv. Det 
presiseres fra selger at badet var helfliset før det ble 
fornyet.

Bad- u.etasje: TG2, anbefales å montere 
baderomsplater etter produsentens preaksepterte 
løsninger, da det mangler bunnlist mot gulv. Det 
presiseres fra selger at det er lagt ny membran og 
flislagt sokkellist ved fornying.

Byggeår
Boligen ble ferdigstilt i 1991, men loftetasjen ble ikke 
innredet før i 1997. Garasjen ble oppført i 2007. 

Arealer:
BRA: 158 m2, P-rom: 114 m2. 
Følgende rom inngår i P-rom: 

Underetasje, p-rom 44 m2: Vindfang, mellomgang 
inkl. trapp, to soverom og bad.

1.plan, p-rom 63 m2: Mellomgang inkl. trapp, stue, 
kjøkken og vaskerom.

Loftetasje, p-rom 37 m2: Mellomgang inkl. trapp, to 
soverom og bad. Et mindre rom som er brukt som 
soverom.

Definisjon på arealene er:
BRA: Boligens 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.

Alle oppgitte arealer i salgsoppgaven er hentet fra 
tilstandsrapporten.

Innvendig
Standard: Flott og innholdsrik enebolig med fornyede 
overflater de siste årene. Boligen har generelt veldig 
god stand fra byggeår og er godt vedlikeholdt. 

Entrè og gang: Laminatgulv med varmekabler.

Bad i underetasje: Fornyet i 2014. Fliser på gulv 
og baderomsplater på vegg. Varmekabler i gulv. 
Baderomsmøblement fra IKEA.

Bad på 2. plan: Fornyet i 2017. Våtromsbelegg på gulv 
og baderomsplater på vegg. Varmekabler i gulv. 

Soverom: Bolig med 4 soverom. To av soverommene 
befinner seg i underetasjen. De andre to ligger i 
loftetsetasjen, der det ene er innredet og brukt som 
TV-stue. Dette rommet har også utgang til balkong. 
Det er også et mindre bruksrom i loftetasjen, som av 
selger er brukt som soverom.

Alle soverom har malte/ tapetserte veggplater, og 
overflatebehandlet panel i tak. Laminatgulv på soverom i 
underetasje, heltre gulv på soverom i loftetasjen.

Stue: Stuen er lys og romslig. Trestavs eikeparkett i 
mellomgang og stue, med skiferheller langs peishylle. 
Malte/ tapetserte veggplater og overflatebehandlet panel 
i tak.

Stuen har mange vinduer og tilgang til mye naturlig 
dagslys. Det er også direkte utgang til terrassen med 
tilgang til markterrasse og uteplass på baksiden av huset.

Kjøkken: Det er åpen kjøkkenløsning mot stuen. Stilrent 
og moderne kjøkken fra KVIK med god benkeplass, nytt i 
2014. Integrerte hvitevarer.

Vaskerom: Vaskerom i tilknyting til kjøkkenet, med 
egen utgang på baksiden av huset. Fornyet i 2014. 
Våtromsbelegg og varmekabler i gulv, baderomsplater på 
vegg. 

Bod: To innvendige og èn utvendig bod. Man har også 
oppbevaringsplass under trappen i underetasjen.

Oppvarming
Elektrisk oppvarming og biobrensel. Varmekabler i 
vindfang, gang og bad i underetasjen. Varmekabler 
på vaskerom og på bad i loftetasjen. Vedovn i stue i 
hovudetasjen, ny i 2015.

Energibruk
Forbruksvaner vil være avgjørende for strømforbruk. 
Selger opplyser et forbruk på ca. 18000 - 20000 kWh per. 
år.

Energiattest:
Selger har energimerket boligen. Den har fått energimerke 
E oransje. Energiattesten er inkludert i salgsoppgaven. 

Parkering:
Parkering i dobbel garasje, samt parkering på tomten.

Garasjen ble oppført i 2007. Grunnmuren ble støpt av 
fagfolk, mens resten av garasjen ble bygd ved egeninnsats 
av tidligere eier.
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Om bol igen
Byggemåte
Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport:

Boligen: Underetasjen er ført opp i plasstøpt 
betongkontruksjon, resterende deler av huset er ført 
opp i bindingsverk av trekonstruksjon med vindtette 
plater, utlekting og liggende kledning med tilhørende 
utvendig listverk. Saltak av tresperr, luftespalter under 
takutstikk, tekket med svart betongstein fra byggeår. 
Takrenner og nedløp fra bygger, i god stand.

Garasjen: Ført opp i plasstøpt ringmur i betong, 
bindigsverk av trekonstruksjoner med vindtette plater, 
utlekting og liggende bordkledning. Saltak konstruksjon 
som er tekket med skifer og tilhørende takrenner og 
nedløp.

Se vedlagt tilstandsrapport for ytterligere informasjon.

Uteområde
Uteområdet består av balkong på østsiden og 
markterrasse på nordvest siden av boligen, med 
innebygd utestue. Ellers opparbeidet hage med flere 
plenområder. Oppkjørsel er gruslagt.

Balkong i hovedetasje: 25 m2.
Balkong i loftsetasje: 7 m2.
Markterasse: 40 m2.

Forsikring
Boligen er forsikret gjennom Jernbanepersonalets bank 
og forsikring. polisenr. 1155828.
Type: Fullverdi. 

Kjøper må selv ordne med forsikring av bolig og innbo 
ved overtagelse.

Offentlige avgifter
Årlige utgifter: kr 11.028,-.

Vann og avløp: kr 5.981,-.
Branntilsyn, feiing: kr 622,-.
Eiendomsskatt: kr 4.425,-.
Renovasjon kommer i tillegg, ekstern leverandør. 

Andre utgifter
Internett og TV: avhengig av abonnoment. 

Adgang til utleie
Boligen er selveiende, og kan i utgangspunktet fritt leies 
ut. 

Elektro
Sikringsskap med automatsikringer. 

Løsøre og tilbehør:
Integrerte hvitevarer følger med salget. 

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse 
Det foreligger ikke ferdigattest for bolig eller garasje. 
Vi opplyser samtidig om at det ikke er nødvendig med 
ferdigattest her. Dette på grunn av nye byggeregler som 
sier at ferdigattest ikke skal utstedes for tiltak som er 
søkt om før 01.01.1998.

Garasjen ble omsøkt som et mindre tiltak etter tidligere 
bygningslov av 1985 § 95 b. For slike tiltak var det ikke 
nødvendig å søke ferdigattest. 

Det er likevel dokumentert at det er søkt om og 
godkjent byggetillatelse for boligen, og at det er sendt 
inn byggemelding for garasjen.
 
Overtagelse
Etter avtale med selger. Mulighet for rask overtakelse 
dersom ønskelig.

VA
Offentlig vann og avløp. Store deler av VVS-
installasjoner er fra byggeår. Ellers nytt på vask, dusj og 
toalett ifm. renovering av bad, vaskerom og kjøkken.

diverse
Loftsarealet på garasjen har ikke målbart areal, da det 
ikke er tilstrekkelig takhøyde etter tekniske krav.

Vi ber ellers alle interesserte sette seg godt inn i 
prospektet, takst/tilstandsrapport, 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
Selveier. 

Litt ytterligere beskrivelse
Eiendommen og boligen ligger sentralt i Skulestadmoen, 
med kort vei til barnehage, barneskole og videregående 
skole. Kort vei til et utvalg dagligvarebutikker. Voss resort 
med et av vestlandets største og beste skiterreng innen 
kort avstand, og idrettsplass med fotballbane like ved. 
Gode kollektive forbindelser med buss, og tilkomst til 
butikker og idrettsplass uten å krysse E16.

Boligen er godt vedlikeholdt og innvendig er alle rom 
pusset opp de siste årene.

Den store markterassen på 40 m2 er perfekt til grilling og 
avslapping om sommeren, samtidig som man kan stenge 
ute vær og vind i den innebygde utestuen.

Balkongen på 2. plan har tilkomst fra det ene soverommet. 
Her kan man hoppe rett ut av sengen og nyte 
morgenkaffen i fred og ro. 



34 35

Økonomi
Likningsverdi
Som primærbolig: 686 218,-.
Som sekundærbolig: 2 470 383,-.

Omkostninger
Prisantydning: kr 4 300 000,-.
Panteattest kjøper: kr 172,-.
Tinglysningsgebyr skjøte: kr 525,-.
Tinglysningsgebyr pantobligasjon: kr 525,-.
Boligkjøperforsikring: kr 11 100,- (frivillig).
Dok.avg til staten: 107.500,- 2,5 % av 
kjøpesum.

For prisantydning utgjør dette samlet:
Kr  119 822,-

Ved solgt il prisantydning kr 4 300 000,- blir 
totalsummen, inkludert omkostninger kr 
4 419 822,-

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 boligen 
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 eiendomsmeglerfullmektiger Tom 
Andre Sivertsen eller Lena Lekve pr. telefon 
eller på kontoret på telefonnr. 56 39 00 03. 
Det advares mot å sende kopi av bankkort 
elektronisk. 

Forts. Budgivning 
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 boligen. 

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. 



36 37

Vikt ig  informasjon

EIENDOMMEN: 
 
Gbnr.   58/125
Tomt:   918 m2
Kommune: 1235, Voss
 
SELGER: 
 
Rigmor Løno

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

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

Eiendomsmeglerfullmektig: Lena Lekve
Tlf. 95 96 30 06
E-post: lena@aem.no

VEDERLAG

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

Det er avtalt fastpris på kr 73.795,-. Dersom handel 
ikke kommer i stand kan oppdragstaker kun få 
dekket sine direkte kostnader. 

TINGLYSTE SERVITUTTER/RETTIGHETER:  
  
1989/1725-3/52  Bestemmelse iflg. skjøte   
19.07.1989  
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av 
ledninger m.m.
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser

KONSESJON, ODEL:

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

VEI, VANN OG KLOAKK:

Eiendommen og boligen er tilkoblet offentlig vann 
og avløp. 

Kommunal veitilkomst. 

REGULERINGSPLAN:

Gjeldende reguleringsplan:

Skulestadområda, planid. 02005.

Reguleringsformål i plan: Boligbebyggelse.

Tilgrenset følgende plan:

E16 skulestadmo - Reguleringsendring, planid. 
2010009

og

Kommuneplanens arealdel, kommuneplanen 2015-
2026, planid. 2014011.

V ikt ig  informasjon

SOLGT ”SOM DEN ER”  
  
Boligen 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: 11.09.2018
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Adresse Myraplassen 35

Postnr 5710

Poststad SKULESTADMO

Andels-
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 58

Bnr. 125

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr. 9731318

Bustadnr.

Merkenr. A2018-920405

Dato 27.08.2018

Energimerket seier korleis energistandarden til bustaden
er. Energimerket er sett saman av ein energikarakter og
ein oppvarmingskarakter, sjå figuren. Energimerket
blir symbolisert med eit hus, der fargen viser oppvarmings-
karakteren og bokstaven viser energikarakteren.

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren fortel kor stor del av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvatn)
som blir dekt av elektrisitet, olje eller gass.
Grøn farge tyder at ein liten del blir dekt av el, olje og gass, 
medan raud farge tyder at ein stor del blir dekt av el, olje og
gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til auka bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Innmeld av Rigmor Løno

Energikarakteren fortel kor energieffektiv bustaden er,
medrekna oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
berekna ut frå det som er den typiske energibruken for 
bustadtypen. Berekningane er gjorde ut frå det som er 
normal bruk ved eit gjennomsnittleg klima. Det er den 
energimessige standarden til bustaden og ikkje bruken
som avgjer energikarakteren. A betyr at bustaden er energi-
effektiv, mens G betyr at bustaden er lite energieffektiv.

Om bakgrunnen for berekningane,
sjåwww.energimerking.no

Brukaren har valt å ikkje gje opp målt energibruk.

Ein bustad som er bygd etter dei byggjeforskriftene som
blei vedtekne i 2010, får normalt C.

Energibehovet blir påverka av korleis ein nyttar bustaden
Energibehovet blir påverka av korleis ein nyttar bustaden, • delar av bustaden ikkje er i bruk,
og bruksmønsteret kan forklare avvik mellom den • det er færre personar enn det som blir rekna som 
berekna og den målte energibruken. Gode energivanar  normalt, som bruker bustaden, eller
medverkar til at energibehovet blir redusert. • bustaden ikkje blir brukt heile året
Energibehovet kan også bli lågare enn normalt dersom:

Gode energivanar
Ved å følgje enkle tips kan du redusere energibehovet ditt, Energimerket kan berre endrast gjennom fysiske endringar
men det påverkar ikkje energimerket til bustaden. på bustaden.

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

Moglege forbetringar for energistandarden til bustaden

Ut frå dei opplysningane som er gjevne om bustaden, Somme av tiltaka kan i tillegg vere svært lønsame.
anbefaler ein dei følgjande energieffektiviserande tiltaka. Tiltaka bør spesielt vurderast ved modernisering av
Dette er tiltak som kan gje bygningen eit betre energimerke. bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Vi tek atterhald om at desse framlegga til tiltak er gjorde ut gjeldande lovverk, og ein må ta omsyn til krav til godt 
frå dei opplysningane som er gjevne om bygningen. Ein inneklima og førebygging av fuktskadar og andre byggskadar.
bør kontakte fagfolk og be dei vurdere tiltaka nærmare.
Skal ein gjennomføre tiltak, må det skje i samsvar med

- Montering av tettingslister
- Randsoneisolering av etasjeskiljarar
- Installering av ventilasjonsanlegg med varmeattvinnar 

til erstatning for mekanisk ventilasjon

- Isolering av golv mot grunn
- Montering av urstyring på 

avtrekksvifter/ventilasjonsanlegg
- Installering av luft/luft-varmepumpe

Tiltaksliste (For ein full omtale av tiltaka, sjå Tiltaksliste - vedlegg 1)
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Bustaddata som er grunnlag for energimerket 
Energimerket og andre data i denne attesten er berekna ut Der det ikkje er gjeve opplysningar, er det nytta typiske
frå opplysningar som eigaren av bustaden gav da attesten standardverdiar for den aktuelle bygningstypen. For meir
blei registrert. Nedanfor følgjer eit oversyn over dei viktigaste informasjon om berekningar, sjå
opplysningane som er gjevne, og som eigaren av bustaden www.energimerking.no/beregninger
er ansvarleg for.

Registrering: Attest utferda med enkel registrering.

Bygningskategori: Småhus
Bygningstype: Enebolig
Byggjeår: 1990
Bygningsmateriale: Tre
BRA: 189
Ant etg. med oppv. BRA: 3
Detaljert vegger: Nei
Detaljert vindauge: Nei

Teknisk installasjon
Oppvarming: Ved
Ventilasjon: Mekanisk avtrekk
Detaljering varmesystem: Lukket peis eller ovn

For ytterlegare råd og rettleiing når det gjeld effektiv energibruk, ver venleg og sjå
www.enova.no/hjemme eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

Om grunnlaget for energiattesten

Dei opplysningane som er gjevne om bustaden kan ein "Offisielle energiattester" i skjermbiletet "Valgt eiendom".
finne ved å gå  inn på www.energimerking.no, og logge inn Eigaren av bustaden er ansvarleg for at det blir brukt riktige
via ID-porten/Altinn. På sida "Eiendommer" kan du søke opp opplysningar. Derfor må ein ta opp eventuelle galne
bustaden og hente fram energiattestar som er laga tidlegare. opplysningar med seljaren eller utleigaren, sidan dette kan
For å sjå detaljar for bustaden kor det er nytta detaljert påverke prisfastsetjinga. Det kan når som helst lagast ein
registrering må du velje "Gjenbruk" av attesten under ny energiattest.

Om energimerkeordninga
Enova er ansvarleg for energimerkeordninga. Energimerket Har ein spørsmål om energiattesten, energimerke-
blir berekna  på grunnlag av dei opplysningane som er ordninga, gjennomføring av energieffektivisering eller
gjevne om bustaden. Der det ikkje er gjeve nokon tilskotsordningar, kan ein vende seg til Enova Svarer
informasjon, nyttar ein typiske standardverdiar for den på tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no
aktuelle bygningstypen frå den tidsperioden da bygningen
blei reist. Metodane for berekning av energikarakteren Plikta til energimerking er omtalt i energimerke-
byggjer på Norsk Standard NS 3031 forskrifta (bygningar)
(www.energimerking.no/NS3031)

Nærmare opplysningar om energimerkeordninga
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).
Undertegnede aksepterer at Arkoeiendomsmegling AS behandler Deres personopplysninger.

Oppdragsnr. 16-18-0080

ARKOEIENDOMSMEGLING - BUDSKJEMA

Undertegnede avgir herved følgende bud:

Gbnr. 58/125

Myraplassen 35, 5710 skulestadmo

LEGITIMASJONLEGITIMASJON
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1235 Voss
Eiendom: 1235/58/125/0/0

1:1000Målestokk
Dato: 6.9.2018

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

Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Kommune:

 

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

Vannkant
Vegkant
Fiktiv grenselinje
Teigdelelinje
Punktfeste
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

1235 Voss
Eiendom: 1235/58/125/0/0

1:1000Målestokk
Dato: 6.9.2018

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

Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Kommune:

 

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

Vannkant
Vegkant
Fiktiv grenselinje
Teigdelelinje
Punktfeste
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våre   meglerful lmekt iger

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?

Kontakt

Lena og Tom er jordnære og veit at ærlighet varer lengst. Som eiendomsmegler og 

jurist må man sørge for at både selger og kjøper føler seg trygg på salgsprosessen. 

Forventninger skal innfriest for begge parter, og det har vi stort fokus på!

T +47 56 39 00 03

M +47 92 29 72 92

E post@aem.no

E tas@aem.no

T +47 56 39 00 03

M +47 95 96 30 06

E post@aem.no

E lena@aem.no

TOM ANDRE SIVERTSEN LENA KATRINE STYVE LEKVE

ARKOEIENDOMSMEGLING HAR FOKUS PÅ EN RYDDIG PROSESS

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 OSS PÅ

56 39 00 03

92 29 72 92

95 96 30 06

FOR MER INFO

WWW.AEM.NO

arkoeiendomsmeglingAEM

arkoeiendomsmeglingAEM


