
ERESFJORD
ADRESSE: Neråsvegen 318 og 320, 6470 ERESFJORD | PRISANTYDNING: Kr 6 200 000,- + omkostninger
KONTAKT: Tore Magerøy, Eiendomsmeglerfullmektig MNEF, TLF: 986 31 111, tore@moremegling.no Innholdsrik

gårdsbruk ved
Eikesdalsvatnet.

Idyllisk
beliggenhet.



Neråsvegen 318/320
En innholdsrik landbrukseiendom i vakre omgivelser. En idyllisk beliggenhet omkranset av
høye fjell og flott natur. Eiendommen består av to våningshus, en driftsbygning, garasje/
verkstedbygning og ei seterbu. Jakt- og fiskerett.

Oppdragsnr: 72-0130/20
Eier: Amund Øveraas

Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier

Adr/eiendom:
Neråsvegen 318 og 320, 6470
ERESFJORD.
Gnr. 277, bnr. 1 og Gnr. 276, bnr.
5 i Molde kommune.

Byggeår: 1820 og 1988

BRA: Ca 225 m² / 252 m²
P-rom: Ca 210 m² / 249 m²

Antall soverom: 11

Innhold p-rom: Alle rom i begge
hus, foruten boder.

Prisvurdering: Kr 6 200 000,- +
omkostninger

Totalpris: Kr 6 361 369,-  forutsatt
omsatt for prisvurdering. Evt.
boligkjøperforsikring kommer i
tillegg.

ADKOMST
Offentlig adkomst fra fylkesvei 6014. Det vil
bli skiltet av Møremegling ved fellesvisning.

BELIGGENHET
Idyllisk beliggenhet på Øverås ved
Eikesdalsvatnet. Grenda er omkranset av
høye fjell, vann og vakker natur.
Eikesdalsvatnet er den største innsjøen i
Møre og Romsdal. Vatnet har sitt utløp i
lakse- og ørretelva Eira, som er viden kjent
for sine svært gode fiskemuligheter.

Det er flere høye fjell i nærheten. Et
eldorado for toppturer både til fots og på
ski. Blant annet kan man nevne Vikesoksa
(1809 moh.), Skjorta (1711 moh.), Nebba
(1477 moh.) og Goksøyra (1337 moh.). I
enden av Eikesdalsvatnet ligger Eikesdalen
og Mardalsfossen. Det er mange
fritidsaktiviteter som er i nærområdet som
fjellturer, fisking, jakt, klatring, sykling,
padling mm.

Eresfjord barne- og ungdomsskole ligger 6
minutter unna. 7 minutter til Eresfjord
barnehage. Ca 8 minutter kjøring til Coop
Marked Eresfjord med dagligvarer, kafé,
post, drivstoff og apotekvarer.

Seterbua ligger i Kanndalen, en sidedal i
Eresfjord. Her er det flott natur og det er
flere eldre seterbuer. Fra hytta har man et
flott utgangspunkt for flere flotte turer.
Nærmest ligger Skjorta og Ryssdalsnebba.

Se mer info om nærområdet her: https://
www.portalnesset.no og her https://www.
eresfjord.no.

TOMT
Landbrukseiendom på Øverås i Eresfjorden
ved Eikesdalsvatnet. Bruket har to

innmarksteiger på Øverås, en utmarksteig
og ei hytte, tidlegare seterhus, i Kanndalen.

Gnr 277, bnr 1 har et areal på totalt 307,6
dekar. Gnr 276, bnr 5 (hytta) er ikke
oppmålt. Statens Kartverk viser til et fiktivt
areal på 635 m². Alt er eiet tomt. Det er
noen fiktive grenser og hjelpelinjer ved
vannkant og vegkant. Arealet er derfor
usikkert.

Bruket har bruksrett til en ytterligere teig i
Kanndalen, samt rett til brensel og del av
felles utmark. I området langs
Eikesdalsvatnet er det utskiftet skogteiger.
Området ligger i landskapsvernområde og
det er ikke påregna at arealet har
økonomisk verdi utenom jakt.

Jordbruksareal på to teiger. Arealet er godt
arrondert med vanningsanlegg. God
kulturtilstand. Arealet er utleid til en nabo.
Avtalen går ut 31.12.2021.
Gardskart viser til at bruket har 139,4 dekar
fulldyrka jord og 9,7 dekar innmarksbeite.

Det er et mindre areal med skog på en teig
i tilknytning til hovedteigen. På teigen ved
brua over Eira er det plantet granskog. På
teigen i Kanndalen er det naturskog,
blandingsskog av furu og lauvtre. Gårdskart
viser til at bruket har skog av særs høy
bonitet: 55,2 dekar, skog av høy bonitet:
25,0 dekar, skog av middels bonitet: 21,9
dekar.

Videre så er det blant annet 17,9 dekar
uproduktiv skog, 28,1 dekar jorddekt
fastmark, 5,4 dekar skrinn fastmark (alt i
følge Gårdskart). Det bemerkes at
Gårdskart viser til at en teig på 38 dekar på
Storsetra hører til 277/1, men denne er
felleseie hvor bruket har rett til å hente ut



Tore Magerøy
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Tlf: 986 31 111
tore@moremegling.no

Din drømmebolig?

brensel.

Bruket er også del av seks uregistrerte
jordsameier langs Eikesdalsvatnet og i fjellet
på til sammen 1254 dekar. Langs vannet er
det skiftet ut bruksrett til skog. Sameiet
ligger i et landskapsvernområde med
omfattande vernebestemmelser.

BYGGEMÅTE
Eiendommen er en landbrukseiendom. På
gardstunet er det oppført to våningshus. Ett
i 1820 og det andre i 1988. Videre så er
det en stor driftsbygning og en garasje/
verkstedbygning.

Nyere våningshus oppført i 1988 har
normal standard ut fra byggeår og er
oppført med det regelverk, byggeforskrifter
etc som gjaldt på oppføringstidspunktet.
Det eldre våningshuset er oppført, iflg eier,
cirka 1820 og er oppført med den byggestil
og standard som var vanlig på den tiden. I
1979 ble det gjennomført omfattende
restaurering av bygningen og utvendig
bygningsmessige detaljer gjenskapt.

Det er utarbeidet en landbrukstakst og en
tilstandsrapport som tar for seg tilstand,
byggemåte etc for bygningene.

BARNEHAGER/SKOLER
Eresfjord barnehage
Eresfjord barne- og ungdomsskole

KOMMUNIKASJON
Nærmeste flyplass er Molde lufthavn Årø.
(70 km)
Nærmeste togstasjon er Åndalsnes stasjon.
(100 km)

INNHOLD
ENEBOLIG

Byggeår 1988.
Kjeller: BRA 68 m². P-rom 53 m². S-rom 15
m².
- Gang/trapperom, kjellerstue, kontor og 3
boder.

1. etasje: BRA 89 m². P-rom 89 m².
- Entre/gang, vaskerom, trappegang, stue,
kjøkken og toalettrom.

2. etasje: 68 m². P-rom 68 m².
- Bad, gang/trapperom og 4 soverom.

VÅNINGSHUS
Byggeår 1820.
Består av to boenheter. En mindre leilighet
på ca 84 m² og en større på 174  m².
Begge går over to etasjer.
Krypkjeller: Ikke målbart areal.

1. etasje: BRA 126 m². P-rom 126 m².
- 2 Entréer m/trapp, 2 ganger, 2 dusj/
toalettrom, 2 kjøkken og 3 stuer.

2. etasje: BRA 126 m². P-rom 123 m². S-
rom 3 m².
- 2 loftstuer/m trapp, bad, 7 soverom og
én bod.

Driftsbygning
Ukjent byggeår, men ble tilbygd ei
driftsbygning for melkeproduksjon i 1964.
Kjeller: BTA ca 140 m².
- Gjødsellager under halve husdyrrommet.
Gjødselkjeller i gamlebygget

1. etasje: BTA ca 840 m².
- Plansilo (ombygd til høytørke),
husdyrrom, eldre driftsbygning med
tidligere husdyrrom og traktorgarasje.

Garasje/verksted
Byggeår 1960.

Registrert som redskapshus i matrikkelen.
- Går over ett plan. BTA ca 100 m².
- Isolert gardsverksted på ca 50 m².
Redskapsrom/garasje på ca 50 m².

Seterbu/hytte med uthus
Byggeår 1933. BTA ca 20 m².
Uthus har byggeår 1996. BTA ca m².
- Hytta inneholder stue med kjøkkenkrok,
hems og ett soverom med plassbygd
køyseng. Det er installert vedovn. Det går
bilvei nesten fram til hytta. Vegen blir ikke
brøyta. Det er ikke innlagt vann eller strøm.

Det er den faktiske bruken av rommet på
markedsføringstidspunktet som er
avgjørende. Bruken av rommet kan være i
strid med byggteknisk forskrift og/eller
mangler godkjennelse i kommunen for den
aktuelle bruken.

Oppgitt areal er hentet fra vedlagte
tilstandsrapport datert 18.05.2020 utført av
Strømmen Takst og landbrukstakst datert
13.06.2020 utført av Nils Edvin Sanden.

STANDARD
Våningshus 1820:
Kjøkken liten leilighet:
Eldre kjøkkeninnredning i treverk med
malte fronter, stålbeslag med én kum og
utslagsvask, benkeplater i respatex (les:
laminat), ventilator med utkast på
yttervegg.

Kjøkken stor leilighet:
Stedbygd kjøkkeninnredning med malte
fronter, stålbeslag med to kummer,
benkeplater i respatex, ventilator med
utkast på yttervegg.

Bad:
Oppusset i 1979. Banebelegg på gulv med



oppbrett. Våtromsplater på vegger.
Gulvmontert toalett, skapinnredning med
folierte fronter, badekar og speilskap
montert i rommet. Vannrør i kobber, avløp
og gulvsluk i plast.

Dusj/toalettrom:
To rom som begge ble oppusset i 1979.
Banebelegg på gulv med oppbrett og
nedstøpt varmekabel. Våtromstapet på
vegger.

Gulv:
Gulvbelegg, lakkerte heltre furugulv,
banebelegg med oppbrett.

Vegger:
Tømmervegger, malt og ubehandlet panel,
malte plater, våtromstapet, våtromsplater,
teglstein, malt mur og flis.

Vinduer:
Fra 1979. Vinduer i treverk, koblet utførelse,
med to enkle glass.

Taktekking:
Fra 1979. Bølgeeternitt. Eternitt er
spesialavfall som inneholder asbest. Ved
riving skal dette leveres til godkjent deponi.

El.anlegg:
Sikringskap som orginalt elektrisk skap med
normal fordeling. Ledningsnettet er i all
hovedsak åpent anlegg av eldre dato. El.
anlegget er utkoblet.

VVS:
Vannrør i kobber avløp og gulvsluk i plast.
Varmtvannsberedere to stk av 200 l antatt
av eldre dato, plassert i krypkjellere. Vann
er utkoblet.

Drenering:
Fuktsikringens utførelse samt materiale
under terreng er ikke kjent. Det er ikke
kjennskap til evt. utbedringer av fuktsikring
siden oppføringsår.

Sammendrag fra takstmann:
Oppført i 1820 med krypkjeller, 1. etasje og

loft. Krypkjeller med trebjelkelag over
gråsteinsmur. Bygningen fremstår med
stedvis etterhengende vedlikehold utvendig
og innvendig. Det må forventes betydelige
oppgraderinger/
påkostninger i nærmeste fremtid for å
tilfredstille normal forventet standard ved
eventuell utleie. Det må antas at det har
vært utført div. oppgradering og
påkostninger opp gjennom årene. Iflg
opplysninger har det blitt utført div.
omfattende restaurering i 1979, med blant
annet skiftet taktekking, nye ytterdører, nye
koblede vinduer, foretatt etterisolering av
yttervegger samt ny
ytterkledning, sterdvis noe oppgradering av
innvendige overflater.

Enebolig 1988:
Kjøkken:
Kjøkkeninnredning fra 2012 i treverk med
malte fronter, benkeplater i laminat,
stålbeslag med én kum, integrerte
hvitevarer, ventilatorvifte med utkast på
yttervegg.

Bad:
Oppusset i 2012. Keramiske fliser på gulv
med nedstøpt varmekabel. Det gamle
gulvbelegget ble beholdt som membran.
Gulvet er tilnærmet flatt. Foreligger ikke
dokumentasjon på arbeidene.
Våtromsplater på vegger. Vegghengt toalett,
skapinnredning med høyglansfronter,
heldekkende servantplate med to
servanter og dusjkabinett er montert i
rommet.

Toalettrom:
Oppusset i 2012. Gulvmontert toalett,
vaskeservant. speil og lyskasett.

Vaskerom:
Oppusset i 2012. Banebelegg på gulv med
oppbrett, antatt montert på gammelt
gulvbelegg. Svakt fall på gulvet.
Våtromsplater på vegger. Uttak for
vaskemaskin, skyllekar i stål og
skapinnredning med folierte fronter er
montert i rommet.

Vinduer:
Vinduer i treverk med isolerglass,
luftespalter og utvendige sprosser.
Vinduene er i all hovedsak fra byggeår,
foruten et stuevindu mot øst som er byttet
i 2012.

Taktekking:
Betongtakstein fra byggeår.

El.anlegg:
Sikringskap med automatsikringer.
Ledningsnettet er i all hovedsak skjult
anlegg fra byggeår med stedvis noe åpent.

VVS:
Vannrør i kobber avløp og gulvsluk i plast,
varmtvannsbereder 200 l fra 1988.

Drenering:
Fra byggeår. Ut fra byggeåret må en anta at
det er nedlagt drensledning rundt
kjellermurer, montert fuktsikring på muren
og tilbakefylt med drenerende masser. I
følge eier ble det vinteren 2020 gravd opp
en avskjærinsgsrøft/drensgrøft på oversiden
av boligen, samt oppgravd inntil murene på
deler av bygningen for å lede takvann,
drensvann og overflatevann til separat kum
og avløp. Det ble foretatt oppspyling av
eksisterende
overvannsledninger.

Sammendrag fra takstmann:
I 2012 ble det iflg eier foretatt div.
oppussing/oppgradering av overflater i 1.
og 2. etg. Nytt kjøkken, vaskerom og bad,
installert varmepumpe og ny vedovn stue.
Byttet vindu i 1. etg øst 2012. I 2020 ble
det foretatt oppgraving
avskjæringsgrøft mot nord, samt at takvann
og drensvann er ført til separat kum og
avløp. Ellers ingen større oppgraderinger
utvendig bortsett fra normalt vedlikehold.
Boligen er sist beiset/malt i 2015.

OPPVARMING
Nyhuset:
Varmepumpe (luft-luft). Vedovn fra 2012 i
stue og vedovn i kjellerstue. Varmekabler i



gulv på bad. Elementpipe som er pusset og
malt på synlige sider, sotluke i kjeller.
Topphatt, stigetrinn for feiing.

Gamlehuset
Eldre vedovner i flere rom. Varmekabler i
hele gulvareal i 1. etasje i boenhet mot
vest.  Teglsteinspiper fra byggeår renovert i
1979 med pipeelementer over yttertak,
påmontert pipehatt. Pipene er ikke
godkjent for bruk.

ENERGIKLASSE
Energimerket e
Kopi av energiattestene følger vedlagt.

VEG/VANN/AVLØP
Eiendommen har adkomst via kommunal
veg. Offentlig vann. Bolighusene har
separate avløpssystem med septiktanker
med avløp til grunnen. Septiktanken til
gamlehuset bør skiftes.

Vanntilførselen er utkoblet for det eldre
våningshuset.

PARKERING
Parkering for bil i garasje/verksted.
Traktorgarasje i enden av driftsbygningen.

LØPENDE KOSTNADER
Innboforsikring, bygningsforsikring, strøm
etc. Dette er utgifter som vil variere med
avtale og forbruk.

DIVERSE
Jaktrettigheter
Eiendommen er med i felles jordsameie/
utmark. Utmarka ligger i
landskapsvernområde og er underlagt
strenge verneregler. Det tildeles 34
fellingsløyver for hjort til jaktvaldet. Bruket
fikk utbetalt kr 4.590,- pluss 50 kg kjøtt i
2019.

Fiskerettigheter i Eikesdalsvatnet.
Det er en pågående jordskiftesak om
fiskerettighetene i vannet. Framtidig
utbetalinger for bruket er uklart, men det
påregnes at det er en lav verdi. Det vert

ikkje sett ein konkret verdi av fiske i vatnet

Fiskerettigheter i Eira.
Eiendommen har fiskerettigheter i den øvre
delen av Eira, på si side ned til Hekshølen.
277/1 har 12,5% av rettighetene som
tilhører Øverås. Fordeling gjøres
skjønnsmessigElveeierlaget har inngått
avtale med Nesset Jeger- og
Sportsfiskerlag. Laget selger fiskekort.
Avtalen med Nesset Jeger- og
Sportsfiskerlag medfører en årlig utbetaling
på omlag kr 6.000,-.

Statkraft har tinglyste fallrettigheter i
vassdraget. En fallrettighet er en rett til å
utnytte kraften som kan utvinnes av vannet
som renner fra A til B i en elv. Avtalen
indeksreguleres hvert femte år. 277/1 fikk
utbetalt kr 18.704,- i 2019.

Småkraft har en tinglyst avtale om leie av
fallrettigheter i Dokkelva. Avtalen gjelder i
40 år. 277/1 fikk utbetalt kr 5.466,- i 2019.

Ikke tinglyst rettighet:
277/1 har naustrett i Eikesdalsvatnet. Rett
til oppføring av naust.

KOMMUNALE AVGIFTER
Kr 19 872,- pr år

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av
forskudd, abonnement og enkeltgebyrer
fakturert etter levert tjeneste. Kommunen
kjenner ikke
samlet gebyr for en eiendom for et år før
året er omme. Oppgitt beløp er stipulert.

REGULERING
Det er kommuneplanens arealdel som
gjelder for området. Eiendommen ligger i
LNF-område. Dette kan gi enkelte
begrensninger i forhold til arealutnyttelse.
Se for øvrig vedlagte arealplan med
bestemmelser.

Planopplysninger fra kommunen viser
følgende informasjon:
Delareal: 1 601 176 m².

Arealbruk: LNF-område.

Delareal: 15 m².
Arealbruk: Båndlegging etter lov om
kulturminner.

Delareal: 84 m².
Arealbruk: Vannareal for allmen flerbruk.

Delareal: 1 020 813 m².
Arealbruk: Båndlegging etter lov om
naturvern.
---------------
SEFRAK
Følgende SEFRAK-registreringer er på
eiendommen:
Våningshuset fra 1820 er registrert med
SEFRAK ID: 1543-0013-013.

Bygningene i SEFRAK-registeret er i
utgangspunktet ikke tillagt spesielle
restriksjoner. Registreringen fungerer mer
som et varsko om at kommunen bør ta en
vurdering av verneverdien før det eventuelt
blir gitt tillatelse til å endre, flytte eller rive
bygningen. Før bygninger tidfestet før 1850
må det tas vurdering av verneverdien.
---------------
KULTURMINNER:
ØVERBØEN
Automatisk fredet. KulturminneID 6882.
Gravfeltet består av ca 40-50 lave røyser,
stort sett overvokst av gress-vegetasjon,
men stort sett godt synlig pga at området
var besnyttet som beitemark.
Gjennomsnittlig diam ca 5-6 m, h ca
0,3-0,4 m. I forbindelse med oppdyrking av
området skal en del røyser på feltet være
fjernet.

NORDVOLDEN
Vernestatus uavklart. KulturminneID 73054.
Løsfunn av jerncelt (øks).

Området fra innmarka på Øverås, langs
Eikesdalsvatnet si østre side, ligger i
"Eikesdalsvatnet landskapsvernområde".
Vernebestemmelsene er omfattende og
det er bare lov til tradisjonell jordbruksdrift
og beite.



FERDIGATTEST/BRUKSTILLATELSE
Det foreligger ferdigattest for bygget datert
07.10.1988. Attesten er vedlagt
salgsoppgavens bilag.

Det foreligger ikke ferdigattest/
brukstillatelse for boligen fra 1820.
Oppføring av bolig før Plan- og
Bygningsloven trådte i kraft i 1965 var ikke
underlagt søknadsplikt. For slike bygg
foreligger det derfor verken byggetillatelse
eller brukstillatelse/ferdigattest. Dette
medfører ikke nødvendigvis at slike bygg er
å anse som ulovlige pr. i dag. Ferdigattest
utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1.
januar 1998, jf plbl § 21-10(5).

ADGANG TIL UTLEIE/FRAMLEIE
Boligen fra 1988 har ikke egen separat
utleiedel, men kan leies ut i sin helhet.
Boligen fra 1820 er bygget med to
boenheter, men er registrert i matrikkelen
med 1 boenhet. Ved utleie gjøres
oppmerksom på eventuell skatt av
leieinntekter, og mulig gevinstbeskatning
ved et senere salg.

TINGLYSTE HEFTELSER/RETTIGHETER
På eiendommen 277/1 er det tinglyst
følgende servitutter/rettigheter som følger
eiendommens matrikkel ved overskjøting til
ny hjemmelshaver:

04.02.1870 - Dokumentnr: 900087
- Utskifting. Gjelder denne med flere.

06.02.1914 - Dokumentnr: 900187
- Utskifting. Gjelder denne med flere.

08.02.1945 - Dokumentnr: 163
- Jordskifte/
Grensegangssak. Gjelder denne med flere.

26.02.1945 - Dokumentnr: 245
- Utskifting. Gjelder denne med flere.

21.03.1946 - Dokumentnr: 440
- Utskifting. Gjelder denne med flere.

11.12.1946 - Dokumentnr: 2770

- Utskifting. Gjelder denne med flere.

20.12.1948 - Dokumentnr: 3326
- Utskifting. Gjelder denne med flere.

17.07.1957 - Dokumentnr: 2153
- Skjønn. Gjelder denne med flere.

24.12.1963 - Dokumentnr: 5012
- Bestemmelse om veg. Gjelder denne
med flere.

06.06.1964 - Dokumentnr: 2203
- Skjønn. Bestemmelse om regulering av
innsjø/vann/elv. Gjelder denne med flere.

29.09.1971 - Dokumentnr: 5524
- Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/
stolper/kabler/grøfter m.v.

19.12.1985 - Dokumentnr: 13975
- Borett
Rettighetshaver: Øveraas Jenny f. 040423
Denne blir slettet før salget.

05.07.1988 - Dokumentnr: 5910
- Skjønn.
Rettighetshaver: STATKRAFT/STATNETT SF
Gjelder denne registerenheten med flere

03.06.1994 - Dokumentnr: 4754
- Skjønn.
Gjelder denne registerenheten med flere
Rettighetshaver: STATKRAFT SF

21.05.2002 - Dokumentnr: 3468
- Fredningsvedtak
. Bestemmelse om naturreservat. Gjelder
denne med flere.

10.10.2012 - Dokumentnr: 843181
- Bestemmelse om bebyggelse.
Rettighetshaver:  Knr:1506 Gnr:277 Bnr:34
Rett til å sett opp tiltak inntil 1 m unna
tomtegrensen.

14.01.2015 - Dokumentnr: 34624
- Fredningsvedtak.

Forskrift om endring av forskrift om
Eikedalsvatnet landskapsvernområde.
Gjelder denne med flere.

06.07.2017 - Dokumentnr: 739808
- Rettighet.
Rettighetshaver:  Småkraft AS
Bestemmelse om fallrettighet i Dokkelva fra
kote 425 til kote 160
Leietid 40 år. Bestemmelser om
forlengelse.

23.04.2018 - Dokumentnr. 683570
- Gjelder dokument: Rettighet
2017/739808-1/200
Beløp: NOK 57 500 000
Panthaver:  Skandinaviska Enskilda Banken
Ab

På eiendommen 276/5 er det ikke tinglyst
noen andre servitutter/rettigheter.
Flesteparten av servituttene fra 277/1 er
også tinglyst på 276/5, og vil i likhet med
277/1 følge denne eiendommens matrikkel
ved overskjøting til ny hjemmelshaver.

LIGNINGSVERDI
For inntektsåret 2018:
Som primærbolig - Kr 676 276,-

BETALINGSBETINGELSER
1) Kjøpesum samt omkostninger innbetales
pr. overtakelsesdato.
2) Skriftlig finansieringsbekreftelse må
fremlegges senest ved kontraktsmøte.

OMKOSTNINGER
1) Dokumentavgift til Staten, 2,5% av
kjøpesummen, samt
2) kr 585,- i tinglysingsgebyr for skjøte og
kr 199,- for grunnboksattest.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle
panterettsdokumenter; kr 585,- pr. stk.
4) Konsesjonsgebyr til kommunen: Kr 5
000,-.
5) Boligkjøperforsikring kr 11 500,-
(valgfritt)

KONSESJONSPLIKT
Konsesjon er nødvendig ved erverv av



bebygd areal større enn 100 dekar, der
fulldyrket og overflatedyrket jord utgjør mer
enn 35 dekar, jf. konsesjonslovens §4
første ledd pkt. 4. Eiendommen er
konsesjonspliktig, så søknad om konsesjon
må sendes til kommunen for behandling.

Ved avgjørelse av en søknad om
konsesjonen skal det i tillegg vurderes om
den avtalte prisen tilgodeser en
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.

OVERTAGELSE
Etter avtale, men overtagelse kan ikke finne
sted før konsesjonssøknaden til kommunen
er ferdig behandlet og godkjent.

AVHENDINGSLOVEN
Eiendommen overdras slik den fremstår
ved besiktigelse. Selger fraskriver seg
ansvar i henhold til avhendingsloven § 3-9.
Interessenter oppfordres til å undersøke
eiendommen nøye, gjerne med fagmann
før bud inngis.

BOPLIKT
Boplikt kan settes som vilkår for konsesjon.
Kommunen skal ut fra hensynet til
bosetting, helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskap ta stilling til om det er
påkrevd å stille vilkår om boplikt, om
boplikten skal være en personlig plikt for
eier, og hvor lenge boplikten eventuelt skal
vare.

BOLIGSELGERFORSIKRING
Selger har tegnet boligselgerforsikring som
dekker selgers ansvar etter
avhendingsloven begrenset oppad til kr 10
000 000,-. Egenerklæringsskjema er
vedlagt salgsoppgave.

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har
anledning til å tegne Boligkjøperforsikring.
Det er en rettshjelpforsikring som gir
trygghet og profesjonell juridisk hjelp
dersom det oppdages uventede feil eller
mangler ved boligen de neste fem årene.
Ta kontakt med megler for ytterligere

informasjon.

BUDREGLER
Før bud gis skal boligen være besiktiget og
salgsoppgave med bilag være lest. Alle bud
skal inngis skriftlig til megler. Det første
budet skal inngis på budskjema påført
budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha
legitimert seg.

Senere bud kan inngis pr e-post til:
tore@moremegling.no, SMS: 986 31 111.

Bud kan også inngis via
budgivningsplattform på nett eller app.
Velges denne løsning, er det ikke krav til å
sende det første budet på budskjema.
Megler skal så snart som mulig bekrefte
skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har
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 når budet
er kommet til selgers kunnskap. Selger står
fritt til å akseptere eller forkaste ethvert
bud, og er således ikke forpliktet til å
akseptere det høyeste budet på
eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending
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, og for at budene skal kunne bli
behandlet og videreformidlet skriftlig til alle
involverte parter, må ethvert bud ha en
tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må
skriftlig akseptere budet før budaksept kan
formidles til budgiver. Budforhøyelser bør
derfor 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. Dette medfører at
kjøper og selger vil motta opplysninger om
alle budgivere og deres bud. Dersom du av

særlige grunner ikke ønsker at ditt navn
fremgår, kan det være mulig å by ved
fullmektig. Ta kontakt med megler for råd
om ovennevnte. Alle som har inngitt bud
på eiendommen kan på forespørsel få en
kopi av anonymisert budjournal etter at
budrunden er avsluttet.

Vi oppfordrer budgivere til å ta kontakt med
megler dersom de oppfatter seg som
enten personlig eller økonomisk
nærstående med noen av våre ansatte.
Liste over våre ansatte ligger vedlagt i
bilagsmappen. Det vises for øvrig til ”
Forbrukerinformasjon om budgivning”, som
er inntatt i vedlegg til salgsoppgaven.

HVITVASKING
Etter Hvitvaskingsloven er megler pålagt å
innberette mistenkelige pengeoverføringer
til Økokrim. Slik melding sendes uten
orientering til selger og kjøper.

MEGLERFIRMA
Møre Eiendomsmegling AS, avd. Molde
Organisasjonsnummer:
NO 963 800 916 MVA
Ansvarlig megler Geir Kåre Tomren.

MEGLERS VEDERLAG
Grunnhonorar: Kr 14 900,- Fastpris
provisjon: Kr 65 000,-
Om handel ikke kommer i stand skal
megler ha dekket sine kostnader.

VISNING
Påmeldingsvisning. Se www.moremegling.
no, finn.no eller etter avtale med megler.
Fellesvisninger vil bli skiltet.

Dette prospektet er godkjent av selger.
Sist endret 20.06.2020
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Neråsvegen 320

Offentlig transport

Oppdal 22 min
Linje 428 17 km

Molde Lufthavn, Årø 1 t 10 min

Skoler

Eresfjord barne- og ungdomsskule... 21 min
63 elever, 6 klasser 21.2 km

Eidsvåg barne- og ungdomsskole (... 26 min
353 elever, 22 klasser 23.2 km

Vistdal skole og barnehage (1-10... 29 min
21 elever, 2 klasser 24 km

Sunndal vidaregåande skole 57 min
300 elever 57.5 km

Romsdal vgs. Nesjestranda 59 min
110 elever 58.2 km

Aldersfordeling barn (0-18 år)

27% i barnehagealder
18% 6-12 år
27% 13-15 år
27% 16-18 år

Sivilstand
Norge

Gift 35% 34%

Ikke gift 51% 52%

Separert 5% 9%

Enke/Enkemann 8% 4%

Aldersfordeling
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Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Grunnkrets: Slenes 150 63

Kommune: Molde 2 946 1 207

Norge 5 942 390 2 682 230

Barnehager

Eresfjord barnehage (0-5 år) 8 min
18 barn, 1 avdeling 5.2 km

Barnehagene i Nesset (0-5 år) 25 min
70 barn, 5 avdelinger 22.7 km

Liedgården barnehage (2-6 år) 26 min
20 barn 23.2 km

Dagligvare

Coop Marked Eresfjord 9 min
Post i butikk, PostNord 5.9 km

Coop Extra Eidsvåg 25 min
Post i butikk 22.7 km

Sport

Eresfjord stadion 6 min
Ballspill, fotball, friidrett, sandvolleyball 3.7 km

Eikesdal skole - gymsal 21 min
Aktivitetshall 21.2 km

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Møre Eiendomsmegling AS, avd. Molde kan ikke holdes ansvarlig for feil eller
mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020



Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Møre Eiendomsmegling AS, avd. Molde kan ikke holdes ansvarlig for feil eller
mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020
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LANDBRUKSTAKST

NORDVOLDEN
Neråsvegen 320,6470 Eresfjord

GNR 277,BNR 1  og 276,bnr 5 I MOLDE

Nils Sanden

Vølvegen 82, 6475 Midsund
92662737
nilsedvinsanden@gmail.com

Nils Sanden,Vølvegen 82, 6475 Midsund

970 510 427
92662737
www.morelandbrukstakst
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Etter anmodning frå Amund Øverås,vart underteikna,sivilagronom Nils Sanden,6475 Midsund,anmoda om å utarbeide ein 
verditakst av eigedomen Øvrås,gnr 277,bnr 1 i Molde kommune 
Oppdraget vart definert til fastsetjing av eigedomen sin salsverdi/marknadsverdi i samband med sal av eigedpmen.

Rapporten er utarbeida av ein frittståande og uavhengig takstmann ,medlem av Norsk landbrukstakst,som ikkje har binding til partar eller 
aktørar i eigedomsbransjen. 
  
Oppdraget er utført med grunnlag i Norsk landbrukstakst sine rettningsliner,konsesjonslova, og retningsliner for verdivurdering gjeve i 
div. skriv frå Landbruksdepartementet. 
Før taksten vert teken i bruk,bør oppdragsgjevar gå gjennom dokumentet og gi ei ev. tilbakemelding om feil eller manglar. 
  
  
Takstmannen er ikkje ansvarleg for feil eller manglar som han ikkje kunne ha oppdaga eller fått kjennskap til. 
  
Marknadsverdien er den verdien ein eigedom har ved fritt sal,etter vanlege prisar i området, og i samsvar med konsesjonslova sine reglar 
for verdisetting av landbrukseigedomar. 
  
Bebygde landbrukseigedomar med ein avtala salspris på over 3,5 mill kroner ,er unerlagt priskontroll ved handsaming av søknad om 
konsesjon. Konsesjonsverdien er den øvre grensa for  kva prisar som kan godkjennast av konsesjonsmyndigheitene. 
  
Ved sal til odelsrettshavarar eller i nære slekt,er det ikkje krav om konsesjon. 
  
  
Verdien av jord og skog vert berekna ved kapitalisering av avkastningsverdien med 4%. 
  
For bygningar,våningshus,vert det nytta kostnadsverdi,nedskreven gjenanskaffelsesverdi. 
  
For kårhus og andre bustadhus kan det vere aktuelt å nytte kapitalisert leigeverdi. 
  
Driftsbygningar skal verdisetjast etter nedskreven bruksverdi. 
  
På mjølkeproduksjonsbruk med intakte driftsbygningar,skal verdien av mjølkekvota reknast inn i verdien av driftsbygninga. 
  
Dersom kostnadsverdien av våningshus er berekna til ein vesentleg lågare verdi enn dei gjengse prisane i området,kan det leggjast til ein 
buverdi. Det er sett ei øvre grense for buverdien på 1,5 mill kroner. 
  
  
  
Det vert lagt til grunn at det er innhenta naudsynte løyver for oppføring eller bruk av bygningar,eller at ev. manglar vert opplyst til 
takstmannen.
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Amund Øveraas

Neråsvegen 320,6470 Eresfjord

47634583

amund.overaas@hotmail.com

Amund Øveraas

Nils Sanden

Vølvegen 82, 6475 Midsund

10.03.2020 Amund Øveraas Eigar

10.03,2020

10.03,2020

Ingvild Merethe Svensli

Kjetil Gujord,Aktiv eiendomsmegling

Ektefelle

Eigedomsmeglar kjetil@aktiv.no

NORDVOLDEN

1506 277 1
1506 276 5

Neråsvegen 320,6470 Eresfjord

Generelle opplysningar

  
 TILKOMSTVEG 
 Fylkesvegen 6012 går på vestsida av Eira,over brua og langs Eikesdalsvatnet til Finnset. 
Fylkesveg 6014 går frå Syltebøen og ned til ferjekaia ved Eikesdalsvatnet. Bruket har avkøyrsle frå vegen, 
  
  
VASSFORSYNING 
 Kommunal vassforsyning til alle hus 
  
AVLØP 
 Dei to bustadhusa har separate avløpssystem,septiktankar med avløp til grunnen. Septiktanken til gamlehuset bør skiftast. 
  
KOMMUNEPLAN 
 Bruket sine areal ligg i LNF-områda i kommuneplanen. Fylkesmannen har registrert Jordbruksareala i Eresfjorden og Eikesdalen som 
verdifulle kulturlandskap,sjå Nibio gardskart. Det kan søkjast om årleg driftstilskot for jordbruksareal gjennom regionale mijøtiltak. 
  
SERVITUTTAR 
  
Rett for eigarar av skogteigar i lia bak tunområdet til tilkomst til teigane. 
  
Bruket,277/1,har naustrett i Eikesdalsvatnet,rett til oppføring av naust. 
  
Bruket får årlege erstatningar for fallrettar,vasskraftutbygging,sjå nedanforståande. 
 

92662737
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Eika Nyare våningshus Fullverdi 5335000

Eika

Eika

Eldre våningshus

Driftsbygning

Redusert

Redusert

500000

1000000

139,4

9,7

54,4

25

21,1

20,1

32,6

5,4

0,7

0,1

308.5

Etter gardskartet har bruket ein teig på 38 da på Storsetra. Det vert opplyst at denne teigen er felleseige og at bruket har rett til å hente 
brenser. Teigen er difor ikkje teken inn i arealoversikta. 
Bygningane som står på teigen har andre eigarar. 
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Bruket har part seks uregistrerte jordsameigar langs Eikesdalsvatnet og i fjellet på tilsaman 1254 da. Langs vatnet er det skifta ut 
bruksrett til skog. Sameiga ligg i eit landskapsvernområde med omfattande vernebestemmelsar. 
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EIGEDOM 
  
Landbrukseigedom på Øverås i Eresfjorden,ved Eikesdalsvatnet. Bruket har to innmarksteigar på Øverås og ein utmarksteig og ei 
hytte,tidlegare seterhus,i Kanndalen. 
Bruket har dessutan bruksrett til ein teig i Kanndalen, rett til bresel,og del av felles utmark. I området langs Eikesdalsvatnet er det utskifta 
skogteigar. Området ligg i landskapsvernområde og det er ikkje pårekna at areala har økonomisk verdi utanom jakt. 
  
  
 PRODUKSJON 
 Det vart bygd ny driftsbygning for mjølkeproduksjon på 60-talet og dreve mjølkeproduksjon fram til at den vart nedlagt og installert 
høytørke i  ein plansilo. Eigen drift er no lagt ned og jordbruksareala utleigd  til eit nabobruk .Leigeavtalen går fram  til 31.12.2021. 
  
  
BYGNINGAR OG ANLEGG 
  
Eldre renovert våningshus 
Nyare våningshus 
Redskapshus 
Driftsbygning,nyare og eldre del 
 Hytte/seterbu i Kandalen,gnr 276,bnr 5. 
  
ODEL 
 Bruket er eit odlingsbruk,over 35 da fulldyrka jord. Det vert ikkje teke stilling til odelsretten. 
  
KÅR OG BURETT 
Jenny Øverås,f 040423,har tinglyst burett.  Det vart opplyst at ho døydde i 2019. 
Det er elles ingen kår eller burettar. 
  
  
KONSESJON 
 I fri handel må kjøparen ha innvilga konsesjon,bebygd landbrukseigedom med totalareal over 100 da og over 35 da fulldyrka jord. 
Kjøpar som er i nære slekt med eigar treng ikkje konsesjon. 
  
KULTURMINNELOVA,NATURMANGFOLDLOVA 
  
På teigen ved brua,Øvrebøen,er det registrert eit gravfelt .Innverknad på jordbruksdrifta er ikkje vurdert.  Området er registrert i 
gardskartet. 
  
Det er ikkje registrert i gardkartet ,eller i Seeiendom(Statens kartverk),at nokon av bygningane er freda eller at det er lagt restriksjonar på 
bruk av bygningane.  
  
Naturtype går inn på tunteigen,edellauvskog 
  
Området frå imnnmarka på Øverås  langs Eikesdalsvatnet si austre side ligg i Eikesdalsvatnet landskapsvernområde. Vernebestemmelsane 
er omfattande og det er berre høve til tradisjonell jordbruksdrift,beite.



Beskrivelser og verdivurderinger. Alle verdier er skjønnsmessig angitt og er oppsummert i sammendrag til slutt. 
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 JORDBRUKSAREAL 
  
 Jordbruksareal på to teigar,godt arrondert,vatningsanlegg.God kulturtilstand. 
Areala er leigd ut til ein nabo på skriftleg avtale. Avtalen går ut 31-12-2021. 
Vedlikehald og drift av vatningsanlegg er ein del av grunneigarane si erstatning i samband med vasskraftutbygging(Mardøla). 
Bruket har selt vatningsutstyret. Bruket som leiger jordbruksareala har vatna areala ved behov. Vatningsanlegget er ikkje synfart. 
  
Etter gardskartet har bruket 139,4 da fulldyrka jord og 9,7 da innmarksbeite. 
  
Verdien av jordbruksareala vert sett til 7000 kroner pr da,vatningsanlegg. 
  
Samla verdi jordbruksareal:  978000 kroner 
  
  
  
SKOG 
 Det er mindre areal skog i ein teig i tilknytning til heimeteigen. På teigen ved brua over Eira er det mindre areal planta granskog. 
På teigen i Kanndalen er det naturskog,blandingsskog av furu og lauvtre. Det er ikkje utarbeida skogbruksplan. 
  
Det vert ikkje sett verdi på skogen i teigane som bruket har fått tildelt på sameigeareal(landskapsvern,mm) 
  
Etter gardskartet er skogsareala fordelt slik: 
  
Skog av særs høg bonitet:   54,4 
Skog av høg bonitet:             25,0 
 Skog av middels bonitet:    21,1 
 Sum                                       105,5 
 Verdisetting: 30 da planta granskog,avvirkning om 30 år,diskontert verdi,40000 kroner. 
 Blandingsskog,plantemark,75 da,500 kroner pr da,40000 kroner 
 Sum skog: 80000 kroner 
  
  
UTMARK OG JAKT 
Den felles utmarka ligg i landskapsvernområde og er underlagt strenge vernereglar. Det vert tildelt 34 fellingsløyver for hjort  til valdet. 
Bruket fekk utbetalt 4590 kroner pluss 50 kg kjøt i 2019. 
Kapitalisert verdi av jakt: Samla årleg verdi 9000 kronerx100/8= 112000 kroner 
  
LEIGEINNTEKTER,VERDI AV RETTAR 
  
FISKERETTAR I EIRA 
  
Leiaren i elveeigarlaget,Kjersti Fagerslett,opplyser at laget forvaltar bestanden,gjennomfører kulturtiltak mm, og at kvar enkelt eigargruppe 
har leigeavtaler og økonomisk utbytte etter kor stor eigarrett kvart enkelt bruk har intert i gruppa. 
Garden Øverås har fiskerettar i den øvre delen av Eira,på si side,ned til Hekshølen. Gnr 277,bnr 1 har 12,5% av rettane som tilhøyrer 
Øverås. Fordeling gjennom skjønnssak. Dei har inngått avtale med Nesset jeger og fiskeforening. Laget sel fiskekort. 
  
Avtalen med Nesset jeger og fiskeforening medfører ei årleg utbetaling på omlag 6000 kroner.(Opplysning frå eigar,6910 kroner i 2019) 
 Kapitalisert verdi: 6000 kroner x 100/10    = 60000 kroner 
  
FISKERETTAR I EIKESDALSVATNET 
  
Det er ei pågåande Jordskiftesak om fiskerettar i vatnet. Framtidig utbetalingar for bruket er uklårt,men det vert pårekna at det er ein låg 
verdi. Det vert ikkje sett ein konkret verdi av fiske i vatnet. 
  
 ERSTATNING FOR FALLRETTAR. AVTALE MED STATSKRAFT 
  
Statkraft har tinglyste  fallrettar i vassdraget. Avtalen vert indekstregulert kvart femte år, Grunneigarane har tilbod om eingongsutbetaling. 
I 2019 vart det utbetalt 18704 kroner. Avtalen vert rekna som sikker. 
 Kapitalisert verdi: 18740kroner x 100/5 = 374000 kroner 
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AVTALE OM LEIGE AV FALLRETTAR I DOKKELVA. 
Det er inngått ein tinglyst avtale med Småkraft om leige av fallrettar i Dokkelva. Avtalen er på 40år. 
Eigaren opplyser at han fekk utbetalt 5466 kroner i 2019 
Kapitalisert verdi: 5500 kroner x 100/8 = 68750 kroner. 
  
  
SETERBU/HYTTE I KANDALEN,GNR 276,BNR 5 
  
Seterbu som er frådelt ein seterteig. Frådelinga vart gjennomført i 1908 og seterbua/hytta har part i felles utmark. Hytta/seterbua vert selt 
saman med bruket. 
  
Hytta vart oppført i 1933 som ei kledd tømmerbygning,bruttoareal 20 kvm. Bølgeblikk tak.  Uthus vart oppført i 1996,9 kvm. 
Hytta er rel. nyleg kledd med panel på innsida,men den er ikkje isolert. 
Hytta inneheld stove,hems,kjøkenkrok og eit mindre soverom med plassbygd køyseng. Det er installert vedovn. 
Det går bilveg nesten fram til hytta. Vegen vert ikkje brøyta. 
Det er ikkje innlag vatn eller straum. I skuret er det avdelt eit rom med tørklosett. 
. Grensene er ikkje ført inn i kartet. Tomta ligg som ein sirkel. 
  
Bilder av hytta/ seterbua ligg under andre bilder frå eigedomen. 
  
VERDIVURDERING 
  
Seterbua vert kostnadsvurdert som ein enkel bygning,nedskreven med 50% på grunn av alder. Bygningsverdi 150000 kroner inkludert 
uthus. Det vert opplyst at Kanndalen er eit ettertrakta friluftsområde. Verdien av tomta vert sett til 150000 kroner. 
Sum verdi: 300000 kroner 
 



Beskrivelser og verdivurderinger. Alle verdier er skjønnsmessig angitt og er oppsummert i sammendrag til slutt. 
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1.972.750 kr
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Kjellar Hobbyrom,bod,kjellarstove,bod,trapp,utdør.Lite vinduareal

1.etasje

2.etasje

Kjøken,gang,vaskerom,stove,wc og bad,trapp til loft frå stove.,garderobe.

Fire sovevrom,stort bad,overbygd veranda

KONSTRUKSJON/UTVENDIG 
 Lecamurar.bindingsverk,bordledning,10 cm isolasjon i ytterveggar og 15 cm i etasjeskille. Ekstra isolasjon på loft. Ikkje lagt golv på loft. 
 Vindua er tilpassa storleiken på vindua i gamlehuset,tolags vindu med utvendige sprosser.,orginal Taket tekt med takstein. Det er teke ei 
 avskjeringsgrøft og drensgrøft på oversida av huset. Takvatn og drensvatn er førde separat til kum og avløp. Området på oversida av  
 huset må tilstellast med fall frå murane. 
Små vindusflater i kjellar. 
I 
NNVENDIGE FLATER: 
 I. etasje er pussa opp.  Klikkgolv på stove og kjøken. Belegg på andre rom. Mala panel,tapet,plater i tak. 
  
KJØKEN: 
Icea kjøken. Klikkflis. Nytt tak,plater. 
  
SANITÆRROM: 
 Dusjkabinett og wc på bad på loft,flis og baderomsplater. 
  
  
  
  
  
 

Full høgde i 2.etasje. Vegd areal. Ikkje burom i kjellar.Arealet av kjellar og 2.etasje er vegd areal,grunnflate x kostnadsfaktor.

1988



VERDI    Ut fra ovennevnte settes følgende verdi:
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OPPVARMING: 
 Ei pipe,vedovn. Varmepumpe. Varmekablar på bad. 
  
  
  
TUN OG HAGE: 
  
Tunet er ryddig.  
  
  
  
  
PÅKOSTNINGAR: 
  
Huset er pussa opp,1. etasje. Det er opparbeida ei avskjeringsgrøft i skråninga bak huset for å stanse vassig. På oversida av huset er det 
teke ei dreneringsgrøft. Takrennenedløp og drensvatn er skilt og kobla inn i ein kum. Området rundt huset er ikkje tilstelt etter arbeidet. 
Det bør opparbeidast fall frå huset. 
  
  
VEDLIKEHALD OG STANDARD: 
  
Vanleg standard,godt vedlikehald
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Eldre bygning

1964

Unytta,lager

 Eldre driftsbygning som vart påbygd ei driftsbygning for mjølkeproduksjon i 1964. 
  
ELDRE DRIFTSBYGNING 
  
 Skifertak,bordkledning,betekonstruksjonar,tjukke steinveggar,gjødselkjellar utan portar,låvebru av tre,avgrensa bæreevne,glatt. 
 Låvegolv som ikkje bør køyrtast på med tyngre maskiner. Traktorgarasje på jordgolv i enden av bygninga.Låg takhøgde i tidlegare 
dyrerom. Ikkje egna til husdyrhald. 
  
DRIFTSBYGNING FRÅ 1964 
 Standard driftsbygning for mjølkeproduksjon med flyterenner,gjødselkjellar under halve dyrerommet,bingar med 
spalter,rister,flyrerenner. Stålplater  utvendig på tak,utsugsvifte med takhatt,eternittplater innvendig og utvendig,panel i tak. 
 Søyler i båsfrontar. Innreiinga er fjerna. Pumpekum i gjødsellager. 
 To overbygde plansiloar og forsentral mot dyrerom,portar til forsentral. I den eineplansiloen er det bygd ei høytørke  med luftekanal i 
delingsveggen,inntak ved rafta,kledde veggar . Vifta og teleskopfordelar/kran er fjerna. Den eine siloen er ikkje teken i bruk til 
 høytørke. Her er det ikkje støypt golv og det er skader i bakveggen 
  
  
  
  
 

Kjellar Gjødsellager under halve husdyrrommet. Gjødselkjellar i gamlebygget

1 etasje Plansilo, ombygd til høytørke,husdyrrom,eldre driftsbygning med tidlegare husdyrrom 
og traktorgarasje

Arealet er ikkje kontrollmåla. Kjellar i den gamle driftsbygninga er ikkje medrekna.



VERDI    Ut fra ovennevnte settes følgende verdi:
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FASTMONTERT TEKNISK UTSTYR 
Innredninga i husdyrromma er fjerna. Høyvifte og kran/teleskopfordelar er demontert. Ventillasjonsvifte er rusta. Det er lite tekniske 
utstyr som kan nedskrivast. 
  
VERDIVURDERING 
Det er ikkje utan vidare gitt att dei tidlegare husdyrromma kan takast i bruk att utan ombyggingar. Storfehaldet var basert på båsfjøs. 
Ved ev. oppstart av storfehald må Mattilsynet godkjenne oppstalling. Det er lite truleg at Mattilsynet vil godkjenne oppstart med 
storfehald i ein båsfjøs når det ikkje har vore drift i ei lengre periode.  Husdyrrommet må i so fall byggjast om og det må etablerast 
liggeareal,ev med eit tilbygg, eller bingeareal ved oppstart av kjøtproduksjon på oksar/kastratar.Lagerbehovet for gjødsel må vurderast 
og gjødsellageret er ikkje inspisert for skader. 
  
Den eldre delen av driftsbygninga vert ikkje vurdert å vere aktuelt til nyare husdyrhald. 
Det er rustskader på tak og takrenner. 
  
Den eine plansiloen vart ombyg til høytørke. Den bygningsmessige delen er intakt. 
Høytørka vert kostnadsvurdert som den er. Den andre delen av plansiloen vert verdiberekna som lager for båtar/bilar. 
  
Oppstart med storfehald vil  medføre kostnader til ombygging til lausdrift eller bingeareal.Bruket har ikkje mjølkekvote og eit ev. 
husdyrhald vil måtte vere basert på ammeku eller oppdrett av oksar/kastratar. Lønsemnda i dette er ikkje nærare vurdert.Det er difor ein 
meire sannsynleg framtidig bruk at det vert lagt ein påstøyp i husdyrrommet og arealet  vert brukt til lagring av båtar/bilar. 
  
Verdivurdering: 
  
Lagerareal,tidlegare husdyrrom,210 kvm + del av plansilo,86 kvm, x 350 kroner pr kvm x 0,75                            777000,. 
kapitalisert med 10% 
Høytørke,2810 kroner pr kvm,50% avskriving                                                                                                                 120000,- 
Eldre driftsbygning,skjønnsmessig vurdering                                                                                                                     50000,- 
Sum                                                                                                                                                                                           947000,- 
  
 Årlege utgifter på utleigearealet er sett til 25% av leigeinntektene. Netto årleg leigeverdi vert kapitalisert med 10% på grunn av at 
leigemarknaden kan vere usikker. Den andre cella i plansiloen kan takast i bruk til høytørke. Luftkanalen ligg i delingsveggen.
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1820

1979

Våningshus i bruk til nyleg

Kledd tømmerbygning oppført i 1820 på steinmurar.(Opplysning frå eigar) To leiligheiter,97 kvm og 49 kvm. 
I 1979 vart det gjennomført ei omfattande restaurering. Det vart skifta taktekking,  nye ytterdører,nye kobla vindu,isolert ytterveggar,ny 
bordkledning,nye panel og golv innvendig. (Areal og beskriving frå Bøndenes bygningskontor)  
Opent bjelkelag på dei fleste rom. 
Vedovn. 
Utvendig bygningsmessige detaljar er gjenskapt og innvendige dørar er ådra,mala i gamal stil. 
Pipene er ikkje godkjende. Det må setjast inn innerrøyr. 
Ein del av vindua har behov for vedlikehald. 
Lakkasje ved pipa i den minste leiligheita. 
Taket bør skiftast og leggjast nye beslag på piper utvendig. 
Plassbygde kjøken. 
Orginalt eletrisk skap,installasjon. 
  
Huset har inn til nyleg vore bebudd. Vatn og straum er fråkobla. 
  
VERDIVURDERING 
Verdien vert berekna som ein utleigeverdi i og med at bruket har eit nyare våningshus. Det vert teke utgangspunkt i utleige i 12 veker i 
høgsesongen. Vekeprisen vert sett til 5000 kroner i den minste og 8000 kroner i den største. Det vert rekna 25% i 
kostnader,vedlikehald,forsikring mm. Det vert vidare rekna med at det er behov for nytt tak og innerrøyr i piper før bygninga vert teken i 
bruk att. Utleigeprisen er skjønnsmessig sett.  Det kan vere ein etterspurnad etter overnatting frå fiskarar i Eira. 
 

Kjellar Steinmurar,krypkjellar,ikkje målbar

1.etasje

2.etasje

To leiligheiter,gangar,stover,kjøken,vaskerom

gangar,sju soverom,,2 + 5,bad



VERDI    Ut fra ovennevnte settes følgende verdi:
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 Huset har ein god bygningsmessig standare og bør og kunne leigast ut som bustadhus 
  
Kapitalisert utleigeverdi: 
  
13000 kroner x 12 veker                                     156000 kroner pr år 
-kostnader,25%                                                      39000 kroner pr år 
Nettoleige                                                             117000 kroner år år 
  
Kapitalsert leigeverdi    117000 kroner x 100/8  =  1460000 kroner 
  
-påkostningar,tak,piper                                                 300000 kroner 
  
Leigeverdi                                                                     1160000 kroner 
  
  
Netto leigeverdi vert kapitalisert med 8 %. Verdisettinga er usikker,basert på eit skjønnsmessig grunnlag. Det er rekna med at vanleg 
utleige vil gi omlag same verdi.



Beskrivelser og verdivurderinger. Alle verdier er skjønnsmessig angitt og er oppsummert i sammendrag til slutt. 
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Tilbygd 

Renovering/modernisering: 

Ombygging: 

Anvendelse: 
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1960

Verkstad 
Redskapsrom

Isolert gardsverkstad,50 kvm,redskapsrom/garasje 50 kvm. 
Vanleg bindingsverk,bordkledning. Verkstaddel, klegg innerveggar med gips. Støypt golv. Eternitt tak. To portar. 
  
Det er utført vanleg vedlikehald. Det må påreknast at det vil vere behov for skifting av tak. 
  
Kostnadsverdi,nykostnad redusert for alder eller skader. 
  
 

1.etasje Verkstad,garasje.



Side 16 av 19

Landbruksareal,leigeverdiar,seterbu 1972000

Våningshus 2300000

Driftsbygning

Eldre våningshus

Redskapshus

947000

1160000

200000

6579000
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 Bruket ligg i eit landbruksmiljø og i eit område med gjennomgangstrafikk/turisttrafikk,elvefiske 
  
Bruket har ein stor bygningsmasse og fleire verdielement. Marknadsverdien vert difor redusert noko i forhold til sum av verdielement. 
  
Leigeinntektene er sett etter opplysning frå eigar. Avtalane på leige av fallrettar er tinglyste. 
 

6.200.000 kr

Midsund 13.06.2020

MARKNADSVURDERING
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Samtale med leiaren i laget

Byggebeskriving

Kopi av grunnbok

Oversyn,skjønn. Grytten

Jordskiftesaker på 277/1

Nibio gardskart

Jordskifteverket

Molde kommune,kart

Elveeigarlaget

Bøndernes byggekontor

Statens kartverk

Statens kartverk

Naturbase
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Matrikkel: Gnr 277: Bnr 1 Strømmen Takst

Kommune: 1506 MOLDE KOMMUNE Glomstuvegen 42D, 6412 MOLDE

Adresse: Neråsvegen 318 og 320, 6470 ERESFJORD Telefon: 91 74 72 70

TILSTANDSRAPPORT BOLIG
Bygningsteknisk gjennomgang med
- arealmåling

Neråsvegen 318 og 320, 6470 ERESFJORD
Gnr 277: Bnr 1

1506 MOLDE KOMMUNE

To Våningshus på gården Nordvolden

SERTIFISERT TAKSTMANN
Svein Arild Strømmen

Telefon: 917 47 270

E-post: svein@strommentakst.no
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
Strømmen Takst

Glomstuvegen 42D, 6412 MOLDE

Telefon: 91 74 72 70

Organisasjonsnr: 970 289 860

Dato befaring: 14.05.2020
Utskriftsdato: 18.05.2020
Oppdragsnr: 103

ecadbd7

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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Personvern

Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre
dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å
gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/21219c94-d380-4791-aecb-4a4d0c873852

Forutsetninger

TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten
ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.
Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er
likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig
informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at
informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.
Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

TAKSTRAPPORTEN
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler.

OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.

OM TAKSTMENN
Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal
etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.

KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.

RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
  vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.
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LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan
variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.

TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
  konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
  Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
  påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
  Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
  andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.

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.

Arealberegning

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

FORUTSETNINGER:
Eier/oppdragsgiver har rekvirert tilstandsrapport m/arealmåling. Det forventes at vedkommende er kjent med eventuelle skader
eller svikt ved den bygningsmessige tilstanden. Påkostninger og vedlikehold er opplyst av eier på befaringen. Godkjente
bygningstegninger og ferdigattest er ikke fremvist eller innhentet. Det forutsetter at søknadspliktige tiltak er byggesøkt og godkjent
av Kommunen.
At dagens bruk er i samsvar med godkjent reguleringsplan
At gjeldene brannkrav er tilfredsstilt
At eiendommen er fullverdiforsikret
At det ikke foreligger uoppfyllte pålegg/krav på eiendommen, servitutter eller lignende som kan påvirke eiendommens verdi
At eiendommen er fri for forurensende masser
At eiendommen vurderes som heftelsesfri
At mottatte muntlige opplysninger er korrekte

Undertegnede er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler, som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha
undersøkt takstobjektet etter gjeldene instruks og rettningslinjer fra NTF. Der det i rapporten er foretatt antagelser, er dette
normalt fordi gjeldene forhold ikke lot seg bringe på det rene. Besiktigelsen ble foretatt med de begrensninger som følge av
boligen var møblert og i bruk på befaringstidspunktet. Dette kan medføre at skader/mangler som er tildekket/skjult ikke
fremkommer i rapporten. Heftelseanmerkninger er ikke vurdert med mindre dette er angitt. Taksten er avholdt etter beste skjønn
og i henhold til gjeldene instruks og retningslinjer. Det elektriske anlegget og røropplegg er kun vurdert ut fra det visuelle og
eventuell oppgitt alder. Konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå. Besiktigelsen er kun utført på lett tilgjengelige
deler av konstruksjonen. For eks. blir ikke møbler, tepper, hvitevarer, lagrede gjenstander ol. flyttet på med mindre åpenbare
grunner skulle tilsi det. Det meste av datagrunnlaget i rapporten kommer fra Statens Kartverk, og er gjengitt med tillatelse
gjennom Eiendomsverdi AS.Opplysningene kan være ufullstendige, ikke ajour eller det kan forekomme feil.  Forøvrig ingen
spesielle forhold som takstmannen kjente til på befaringstidspunktet.
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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.norsktakst.no.

Konklusjon tilstand

REFERANSENIVÅ
Nyere våningshus  på eiendommen har referansenivå ihh. de lover og forskrifter/regelverk som var gjeldene på
oppføringstidspunktet. For bolighuset som er oppført/tatt i bruk 1988 er det Plan og Bygningsloven av 1985 som er referansenivå.

Eldre Våningshus oppført  ca 1820 med den byggestil og standard som var vanlig på den tiden. Det fantes ikke bygningslov og
byggeforskrifter i Norge når dette våningshuset ble oppført, de kom først i 1924 med Lov om bygningsvesenet. Det må antas at
det har vært foretatt flere div oppgraderinger/påkostninger opp gjennom årene, uten at det er fremlagt dokumentasjon på dette.

EGENSKAPER
Nyere Våningshus er oppført med datidens regelverk, lover, forskrifter og byggeskikk. Dette tilsier andre  krav til isolering,
ventilering samt andre byggtekniske utførelser enn dagens regelverk.

SAMMENDRAG
NYERE VÅNINGSHUS: 2012 ble det iflg eier foretatt div oppussing/oppgradering av overflater i 1. og 2. etg.  Nytt kjøkken,
vaskerom og bad, installert varmepumpe og ny vedovn stue. byttet vindu 1. etg øst 2012. i 2020  ble det fortatt oppgraving
avskjæringsgrøft mot nord,samt at takvann og drensvann er ført til separat kum og avløp. Ellers ingen større oppgraderinger
utvendig bortsett fra normalt vedlikehold, boligen er sist beiset/malt i 2015.
Registreringen for Våningshuset har avdekket i hovedsak tilstandsgrader 1- 2 og 3 dvs. svake til middels kraftige symptomer på
den generelle tilstanden.
Konsekvensen for tilstandsgrad 1 og 2, er behov for normale vedlikeholds og oppussingsarbeider samt at en må påregne
utskifting av enkelte bygningsdeler etter hvert og ut fra levetidsbetraktninger på disse. Dette er å anse som normalt, når en
vurderer dagens tilstand og den forventede levetid på den enkelte bygningsdel. Konsekvens for tilstandsgrad 3 er et
bygningsdelen forventes utskiftet i nærmeste fremtid.

ELDRE VÅNINGSHUS: Dette ble oppført i 1820 med krypkjeller, 1. etasje og loft. Krypkjeller med  trebjelkelag over gråsteinsmur.
Bygningen fremstår med stedvis etterhengende vedlikehold utvendig og innvendig, det må forventes betydelige oppgraderinger/
påkostninger i nærmeste fremtid for å tilfredstille normal forventet standard ved eventuell utleie.   Det må antas at det har vært
utført div oppgradering og påkostninger opp gjennom årene. I flg opplysninger har det blitt utført div omfattende restaurering i
1979, med bland annet skiftet taktekking, nye ytterdører, nye koblede vinduer, foretatt etterisolering av yttervegger samt ny
ytterkledning, sterdvis noe oppgradering av innvendige overflater. Våningshuset har avdekket i hovedsak tilstandsgrader  2 og 3
dvs. svake til middels kraftige symptomer på den generelle tilstanden.
Konsekvensen for tilstandsgrad  2, er behov for normale vedlikeholds og oppussingsarbeid samt at en må påregne utskifting av
enkelte bygningsdeler etter hvert. Dette er å anse som normalt, når en vurderer dagens tilstand og den forventede levetid på den
enkelte bygningsdel. Konsekvens for tilstandsgrad 3 er et bygningsdelen forventes utskiftet i nærmeste fremtid.

Generelt en eiendom med fin beliggenhet utsikt og gode solforhold.

Selv om det foreligger en tilstandsrapport, er det viktig og påkrevet å undersøke eiendommen grundig før kjøp, ref. "lov om
avhending av fast eiendom" De bygningsmessige konstruksjoner virker solid, og er utført iht. tradisjonell byggeskikk. En brukt
bygning vil  kunne ha  feil og mangler som mangelfullt vedlikehold, utidsmessigheter eller tekniske løsninger som ikke er iht til
dagens standard. Jo eldre boligen er desto flere slike forhold kan en kjøper forvente. Skulle det ved gjennomgang/undersøkelse
oppdages feil eller mangler i rapporten som er oversett eller kan ha vært skjult er det viktig et takstmannen blir kontaktet, slik at
forholdet kan gjennomgås før bud legges inn. Dette gjelder både selger, interessenter og eventuelle fremtidige kjøpere av
eiendommen."

MOLDE, 18.05.2020

Svein Arild Strømmen
Byggmester/Takstmann

Telefon: 917 47 270
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Amund Øveraas

Takstmann: Svein Arild Strømmen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 14.05.2020.
 - Amund Øveraas.  Hjemmelshaver.  Tlf. 476 34 583
 - Svein Arild Strømmen.  Byggmester/Takstmann.  Tlf. 917 47 270

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: To Våningshus på gården Nordvolden

Hjemmelsovergang: 20.01.2012  Type: Gave  Beløp: Kr. 1 200 000  Tinglyst.

Beliggenhet: Eiendommen ligger i ett LNF område med spredt bebyggelse,  den har fin utsikt og gode solforhold.
Grunnkrets er Slenes, skolekrets er Sira.  Offentlig transport, dagligvare, barnehage, barneskole ligger i
avstand fra 1-9 km. Turisttrafikk i sommerhalvåret samt fine fiskemuligheter.

Bebyggelsen: Eiendommen er landbrukseiendom. På  tunet er det oppført to våningshus, driftsbygning og garasjer/
verksted. Området rundt er i all hovedsak landbruseiendommer og bolighus.

Standard: Nyere Våningshus er oppført i 1988  har normal standard ut fra byggeår og er oppført  med det
regelverk, byggeforskrifter etc som gjaldt på oppføringstidspunktet.

 Eldre Våningshus oppført iflg eier ca 1820 er oppført med den byggestil og standard  som var vanlig
på den tiden. I 1979 ble det gjennomført omfattende restaurering av bygningen  og utvendig
bygningsmessige detaljer gjenskapt. Det fantes ikke bygningslov og byggeforskrifter i Norge når dette
våningshuset ble oppført, de kom først i 1924 med Lov om bygningsvesenet. Det må antas at det har
vært foretatt flere div oppgraderinger/påkostninger opp gjennom årene, uten at det er fremlagt
dokumentasjon på dette.

Om tomten: Tomten rundt våningshusene er lett hellende, den er fullt opparbeidet beplantet med tujahekk mot nord
forøvrig tilsådd med plenarealer. Asfalterte trafikkarealer, utenfor nyere våningshus beleggningstein og
forstøtningsmur i betongblokk langs fasade nord.

Konsesjonsplikt: Iflg Eiendomsverdi er det konsesjonsplikt på denne eiendommen

Adkomstvei: Adkomst fra offentlig veg

Tilknytning vann: Tilknyttet offentlig vannforsyning.

Tilknytning avløp: Separate septiktanker for hver bolig.

Andre forhold: Takstmann har ikke undersøkt/vurdert regulering eller andre forhold hos bygningsetaten. Arealer
beregnes etter bruken av rommene på befaringstidspunktet, uavhengig av hva som er godkjent av
bygningsmyndighetene. Forøvrig ingen spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på
befaringsdagen.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1506 MOLDE Gnr: 277 Bnr: 1

Eiet/festet: Eiet

Areal: 408 474,3 m² Arealkilde: Opplysninger iflg. Eiendomsverdi

Hjemmelshaver: Amund Øveraas

Adresse: Neråsvegen 320, 6470 ERESFJORD
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Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Egenerklæring

Forsikringsavtale 10.11.2019 Fremvist

Kvitt. off. avgifter Ikke
fremvist

Målebrev Levert eiendomsmegler Tore Magerøy. Møre
Eiendomsmegling

Ikke
fremvist

Offentlige påbud/krav Ingen opplysninger fremlagt

Samsvarserklæring 14.10.2016 Gjelder for installert elektronisk måler
Neråsvegen 320

Fremvist

Skjøte 20.01.2012 Fremvist

Tegninger 27.01.1986 Plantegninger målestokk 1:50 Fremvist

Tidligere takst 17.03.2020 Lanbrukstakst utarbeidet av Takstmann  Nils
Sanden

Fremvist

Eiendomsverdi.no 10.05.2020 Innhentet

Eier 14.05.2020 Tilstede og ga opplysninger

Kommentar egenerklæring

Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og
utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger.

Forholdet gjelder Neråsvegen 320. Der det er avkrysset  ja på spørsmål 13 På befaringen ble det ikke fremlagt dokumentasjon for
el-kontroll samt samsvarserklæring. Før øvrig ingen større registrert avvik i forhold til egne observasjoner og eiers egenerklæring.

Andre forhold

Forsikring: Selskap: Eika forsikring.  Avtalenr: 4483753/25.  Type: Fullverdi.
Forsikringssum: Kr. 5 335 440.   Årlig premie: Kr. 7 218.
Gjelder Våningshus Neråsvegen 320.
Selskap: Eika forsikring.  Avtalenr: 4483753/25.  Type: 1.risiko.
Forsikringssum: Kr. 412 350.
Gjelder Våningshus Neråsvegen 318.
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Bygninger på eiendommen

Eldre Våningshus

Eldre Våningshus

Byggeår: 1820  Kilde: Iflg eier.

Anvendelse: Våningshus med to leiligheter for ev utleie.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

Krypekjeller Ikke målbart areal etter
takstbransjens retningslinjer NS 3940
grunnet lav takhøyde

1. etasje 146 126 126 Arealet er beregnet ut fra oppmåling
på stedet. BTA er skjønnsmessig
beregnet.

Loft 146 126 123 3 Arealet er beregnet ut fra oppmåling
på stedet. BTA er skjønnsmessig
beregnet.

Sum bygning: 292 252 249 3

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal

Arealer er oppmålt etter takstbransjens retningslinjer  for arealmåling (NS 3940). Dette kan være avvik fra krav til arealmåling
etter Plan og Bygningslovens retningslinjer. Boligen inneholder to boenheter. Liten leilighet  ca 84 m 2 BRA fordelt over to etasjer.
Stor  leilighet ca 174 m 2 BRA fordelt over to etasjer. Det kan være avvik i bruksarealene da innforing/påforing av tømmervegger
varierende, forholdet gjelder begge etasjer.

Romfordeling

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

Krypekjeller

1. etasje Entre m trapp 1, gang 1, dusj/toalettrom 1, kjøkken
1, stue 1, entre/m trapp 2, stue 2, stue 3, kjøkken
2, gang 2, dusj/toalettrom 2

Loft Loftstue/m trapp 1, loftstue/m trapp 2, bad, 7
soverom

Bod
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Nyere Våningshus

Nyere Våningshus

Byggeår: 1988  Kilde: Iflg Eiendomsverdi A/S

Anvendelse: Bolighus

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

Kjeller 77 68 53 15 Arealet er beregnet ut fra oppmåling
på stedet. BTA er skjønnsmessig
beregnet.

1. etasje 98 89 89 Arealet er beregnet ut fra oppmåling
på stedet. BTA er skjønnsmessig
beregnet.

2. etasje 76 68 68 Arealet er beregnet ut fra oppmåling
på stedet. BTA er skjønnsmessig
beregnet.

Sum bygning: 251 225 210 15

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal

Arealer er oppmålt etter takstbransjens retningslinjer  for arealmåling (NS 3940). Dette kan være avvik fra krav til arealmåling
etter Plan og Bygningslovens retningslinjer

Romfordeling

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

Kjeller Gang/trapperom, kjellerstue, kontor Bod 1, bod 2, bod 3

1. etasje Entre/gang, vaskerom, trappegang, stue, kjøkken,
wc

2. etasje Bad, gang/trapperom, 4 soverom



Matrikkel: Gnr 277: Bnr 1 Strømmen Takst

Kommune: 1506 MOLDE KOMMUNE Glomstuvegen 42D, 6412 MOLDE

Adresse: Neråsvegen 318 og 320, 6470 ERESFJORD Telefon: 91 74 72 70

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 14.05.2020 Side: 9 av 24

Konstruksjoner

Utendørs

Terrengforhold - Utendørs

Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er
basert på visuelle observasjoner.

Bearbeidet terreng, generelt

Beskrivelse: Fallforholdet inn mot grunnmurer

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er stedvis registrert fall på terrenget inn mot grunnmur, dette gjelder begge bygningene.
Anbefalt fallforhold ut fra grunnmur er 1:50. Tilstandsgraden er satt ut fra generell vurdering

Eldre Våningshus

Bygning generelt - Eldre Våningshus

Bygning, generelt

Beskrivelse: Eldre Våningshus oppført i 1820 med krypkjeller, 1. etasje og loft. Krypkjeller med  trebjelkelag
over gråsteinsmur, utvendig stedvis pusset over terreng. Bygningen fremstår som kledd
tømmerbygning, utvendig pålagt malt/beiset stående tømmermannskledning. Saltakkonstruksjon
tekket med bølgeeternitt.

Tilstandsvurdering: Bygningen fremstår med stedvis etterhengende vedlikehold utvendig og innvendig  Det må antas
at det har vært utført div oppgradering og påkostninger opp gjennom årene. I flg opplysninger
har det blitt utført div omfattende restaurering i 1979, med bland annet skiftet taktekking, nye
ytterdører, nye koblede vinduer, foretatt etterisolering av yttervegger samt ny ytterkledning,  noe
oppgradering av innvendige overflater.

Grunn og fundamenter - Eldre Våningshus

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Grunn og fundamenter, generelt

Beskrivelse: En må anta at bygningen er fundamentert til faste masser

Tilstandsvurdering: Grunnundersøkelser er ikke foretatt

Gulv på grunn

Beskrivelse: Krypkjellere med støpt gulv på grunn, jordgulv øst. Iflg eier, leilighet vest støpt gulv på grunn
med ned-støpt varmekabel i hele arealet.

Tilstandsvurdering: Det er normalt ingen kapilærbrytende sjikt under eldre konstruksjoner, noe fører til grunnfukt kan
trekke opp i konstruksjonen, selv om dreneringen rundt bygningen er optimal og fungerer som
tiltenkt. Tg ikke satt
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Grunnmur - Eldre Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Vegger mot grunn

Beskrivelse: Gråsteinsmur, stedvis utvendig pusset. Støttemurer i betong kjellerhals øst.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra byggeår 1820 stedvis oppsprekking av pusslag er registrert. Tilstandsgrad er satt
ut fra alder og generell vurdering.

Drenering - Eldre Våningshus

Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Drenering

Beskrivelse: Fuktsikringens utførelse samt materiale under terreng er ikke kjent. Det er ikke kjennskap til ev
utbedringer av fuktsikring siden oppføringsår.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.
Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.

Tilstandsvurdering: Ut fra byggeår er det er usikkert hvordan dreneringen rundt bygningen er utført, eller om det i det
hele tatt er etablert drenering. Om bygningen opprinnelig har naturlig eller planlagt drenering,
kan dreneringen ha gått tett gjennom årenes løp. I krypkjeller øst ble det registrert stedvis noe
mindre vannansamling. Normal brukstid for utskifting drensystem (maksimun) 60 år. Ut fra
usikker utførelse blir ikke tilstandsgrad satt  Det anbefales nærmere undersøkelser.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Eldre Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt
fra bakkenivå.

Yttervegger

Beskrivelse: Tømmervegger som utvendig er utlektet og kledd med stående malt/beiset
tømmermannskledning. Det ble registrert noe oppsprekking, kuving samt betydelige råte og
begynnende råteskader i endel kledningsbord.

Tilstandsvurdering: Iflg opplysninger ble ytterkledningen byttet i 1979 samt at ytterveggene ble utlektet og isolert. Det
ble registrert noe oppsprekking, kuving samt betydelige råte og begynnende råteskader i
kledningsbord. Tilstandsgrad ytterkledning råteskadet kledning TG3 øvrig kledning TG2

Der tømmervegger var synlige i loftsetasjen ble det registrert angrep av stripet borebiller/mått.
For kontroll mht omfang og aktivitet må det gjøres inngrep i konstruksjonen. Ut fra ovennevnte
forhold blir ikke tilstandsgrad satt for tømmerveggene/konstruksjonen.

Vinduer og dører - Eldre Våningshus

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte
åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Vinduer

Beskrivelse: Vinduer i treverk, koblet utførelse, med to enkle glass

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vinduer fra 1979  stedvis noe malingslitt, registrert råteskade i enkelte karmer/vinduslister.
Anbefales overflatebehandling samt i innvendige foringer. Ytre glass knust vindu 1. etg
nord TG3. Tilstandsgrad ut fra alder og generell vurdering.
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Ytterdører og porter

Beskrivelse: To stk to fløyet ytterdører i treverk med aldringsmalte overflater, ytterdør fra kjøkken nord til
terreng  i malt/beiset treverk. To malte labankdører til krypkjellere.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

I forbindelse med restaureringa i 1979 ble det satt inn nye ytterdører. Normal brukslitasje ut
fra alder.
Tilstandsgrad er aldersrelatert samt ut fra generell vurdering. Dører til krypkjellere med
betydelig brukslitasje TG3.

Innvendige dører

Beskrivelse: Innvendige dører i all hovedsak restaurerte malte tredører samt lakkerte finerdører, skyvedør
Dør mellom gang og entre i treverk med enkelt glass. Reataurerte dører malt i gammel stil.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Eldre restaurert dører med normal god tilstand. Tg1. Finer og tredører fra 1979 brukslitasje
ut fra alder TG 2.

Takkonstruksjon - Eldre Våningshus

Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner

Beskrivelse: Saltakkonstruksjon som antatt sperretak og rundstokk.

Tilstandsvurdering: Antatt fra oppføringsår  Konstruksjonen er lukket og av den grunn ikke tilgjengelig for kontroll. På
befaringen ble det registrert angrep av stripet borebiller/mått i veggkonstruksjon og etg skillere,
ut fra disse forhold antas at dette også gjelder takkonstruksjonen. Ut fra ovennevnte forhold blir
ikke tilstandsgrad satt. Anbefales nærmere undersøkelser.

Taktekking - Eldre Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner

Beskrivelse: Bølgeeternitt.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før omlegging av asbestsementplater (eternitplater) er 30 - 40 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tekkinga er fra 1979, den har således overskredet mer enn halvpart av forventet brukstid.
Det må forventes utskifting etter hvert. Besiktigelse fra bakkenivå. Eternitt er spesialavfall
som  inneholder asbest ved riving skal dette leveres til godkjent deponi. Tilstandsgraden er
satt ut fra alder.

Renner, nedløp og beslag - Eldre Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Utvendige beslag

Beskrivelse: Takrenner og nedløp i malt metall og plast.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plast er 20 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979. Besiktiget fra bakkenivå. Det ble registrert lekkasje fra renne nord.
Taknedløp går ned i grunnen og takstmann kjenner ikke til hvorvidt disse er tilknyttet
eksisterende avløpsrør eller om vann infiltreres i grunnen. Tilstandsgrad ut fra alder og
generell vurdering
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Terrasse, balkonger, trapper ol - Eldre Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.

Trapper og ramper

Beskrivelse: Utvendige betongtrapper med rekkverk i smijern. Innvendige lukkede tretrapper med belegg i
trinn, håndløper og rekkverk tre og jern.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utvendige trapper slitasje i overflater betong. Innvendige trapper av eldre dato.Trapper
internt i boenhet skal ha fri bredde på minimum 0,8 m og fri høyde på minimum 2,0 m.
Trapper skal være lett og sikker og gå i og skal tilpasses ferdsel og transport, herunder
rømning ved brann. Trappen er smal, steil og fremstår ikke iht disse kravene. Tilstandsgrad
er satt ut fra alder generell vurdering.

Piper og ildsteder - Eldre Våningshus

Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes
avstand til brennbart materiale.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Beskrivelse: Teglsteinspiper fra byggeår renovert antatt 1979 med pipeelementer over yttertak, påmontert
pipehatt.  Eldre vedovner i flerew rom på skiferplate, metall/kobberplater

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av murte skorsteiner over tak, uten puss er 20 - 40 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Eldre skorsteiner i tegl er som regel murt med kalkmørtel, denne kan over tid  forvitres  og
en forventer normal brukstid på 40 - 50 år.  Skorsteinen har således overskredet forventet
brukstid. Iflg opplysninger er ikke pipene godkjent for bruk. På generelt grunnlag anbefales
kontroll av piper og ildsteder ved omsetning av boliger. Det gjøres oppmerksom på at er det
lokale brann og feievesen som fører tilsyn med piper og ildsteder. Ovner/oppvarmingkilder
er ikke funksjonstestet av takstmann. Tilstandsgrad 3 er satt ut fra brannsikkerhet samt
forbud mot bruk.

Etasjeskillere - Eldre Våningshus

Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative
avvik.

Frittbærende dekker

Beskrivelse: Uisolert trebjelkelag mellom etasjene.

Tilstandsvurdering: Ved bruk av laser er det registrert  nedbøyning, planavvik og skjevheter inntil 30 mm i enkelte
rom. Ut fra alder er vel dette påregnelig.
Det er registrert angrep av stripet borrebiller/mått, usikkert om aktivitet nå. Bjelkelag over
krypkjeller øst her stedvis store råteskader. Konstruksjonen er stedvis innkledd, tilstandsgrad er
ikke satt da forhold til skadegjørere ikke lar seg kontrollere uten å gjøre inngrep i
konstruksjonen. Anbefales nærmere undersøkelser.

Bad - Eldre Våningshus

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på
innredninger og utstyr.
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Overflater på innvendige gulv - Loft / Bad

Beskrivelse: Banebelegg med oppbrett.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med belegg av vinyl, påstøp og gulvvarme er 15 - 35 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979. Gulvoverflaten er tilnærmelsesvis flatt. Iflg eier er ikke rommet vært
benyttet på lang tid, vanntilførsel har vært avstengt. Tilstandsgrad satt ut fra alder og
generell vurdering.

Overflater på innvendige vegger - Loft / Bad

Beskrivelse: Våtromsplater

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979 med normal brukslitasje ut fra alder. Iflg eier er ikke rommet vært benyttet
på lang tid, vanntilførsel har vært avstengt. Tilstandsgrad satt ut fra alder og generell
vurdering.

Overflater på innvendig himling - Loft / Bad

Beskrivelse: Folierte trefiberplater.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra 1979. Vannskade i plater.

Innredning og garnityr for våtrom - Loft / Bad

Beskrivelse: Gulvmontert toalett, skap-innredning med folierte fronter, badekar, speilskap.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utstyr antatt fra 1979 med normal brukslitasje ut fra alder.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Loft / Bad

Beskrivelse: Vannrør i kobber, avløp og gulvsluk i plast

Tilstandsvurdering: Røropplegg eldre dato. Vanntilførsel er utkoblet.

Luftbehandling, generelt - Loft / Bad

Beskrivelse: I all hovedsak naturlig ventilasjon

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal ventilering fra 70 80 tallet. Ikke iht dagens krav.

Kjøkken - Eldre Våningshus

Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Kjøkkeninnredning

Beskrivelse: Kjøkkeninnredving liten leilighet:
Eldre kjøkkeninnredning i treverk med malte fronter, stålbeslag med en kum og
utslagsvask,benkeplater i respatex, ventilator med utkast på yttervegg.

Kjøkken stor leilighet:
Stedbygd kjøkkeninnredning med malte fronter, stålbeslag med to kummer, benkeplater i
respatex, ventilator med utkast på yttervegg.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Innredninger som bærer preg av alder og brukslitasje. Tilstandsgrad ut fra alder og generell
vurdering. TG 2.
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Innvendige overflater - Eldre Våningshus

Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom
på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.

Overflater på innvendige gulv

Beskrivelse: Gulvbelegg, lakkerte heltre furugulv, banebelegg med oppbrett.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

I all hovedsak overflater av eldre dato. Enkelte rom med mer brukslitasje enn andre.
Furugulv med stedvis oppsprekking, slittasje og mindre gulvknirk. Overflater furugulv kan
slipes og lakkes blir da som nye. Gulvbelegg stue  med stedvis løse skjøter samt noe
ufulstendig skjøting, overflater kjøkken stor brukslitasje TG3. Øvrige overflater TG 2 ut fra
alder og generell vurdering.

Overflater på innvendige vegger

Beskrivelse: Tømmervegger, malt og ubh panel, malte plater, våtromstapet, våtromsplater, teglstein. malt
mur, flis.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Eldre overflater i all hovedsak fra 1979 med stedvis brukslitasje. Tømmervegg reg spor
etter stripet borebiller.

Overflater på innvendig himling

Beskrivelse: Malte og folierte trefiberplater, malt pappstrekk, malte plater, malte plater og panel mellom
bjelkelag.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

I all hovedsak overflater 1979 med normal brukslitasje. TG satt ut fra alder og generell
vurdering.

Overflater på innvendige gulv - 1. etasje / Dusj/toalettrom 1

Beskrivelse: Banebelegg med oppbrett nedstøp varmekabel

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med belegg av vinyl, påstøp og gulvvarme er 15 - 35 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979. Noe ufulstendig utførelse. Registrert svakt fall på hele gulvoverflaten, noe
mer lokalt fall rundt gulvsluk kan forekomme stedvis motfall. Baderommet har ikke vært
benyttet på flere mnd, vann avstengt. Tilstandsgrad satt ut fra alder og generell vurdering

Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Dusj/toalettrom 1

Beskrivelse: Våtromstapet

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av våtrom, våtromstapet er 5 - 10 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979 med normal brukslitasje ut fra alder.  Baderommet har ikke vært benyttet på
flere mnd, vann avstengt. Tilstandsgrad satt ut fra alder og generell vurdering.

Overflater på innvendig himling - 1. etasje / Dusj/toalettrom 1

Beskrivelse: Malte trefiberplater.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979. Tilstandsgrad ut fra alder.

Overflater på innvendige gulv - 1. etasje / Dusj/toalettrom 2

Beskrivelse: Banebelegg med oppbrett.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med belegg av vinyl, påstøp og gulvvarme er 15 - 35 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979. Svakt fall til gulvsluk på hele overflaten. Iflg eier er ikke rommet vært
benyttet på lang tid, vanntilførsel har vært avstengt. Tilstandsgrad satt ut fra alder og
generell vurdering
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Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Dusj/toalettrom 2

Beskrivelse: Våtromstapet

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av våtrom, våtromstapet er 5 - 10 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979 med stedvis noe brukslitasje huller og sår. Iflg eier er ikke rommet vært
benyttet på lang tid, vanntilførsel har vært avstengt.

Overflater på innvendig himling - 1. etasje / Dusj/toalettrom 2

Beskrivelse: Malte trefiberplater.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979. TG satt ut fra alder.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Eldre Våningshus

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

VVS-installasjoner, generelt

Beskrivelse: Vannrør i kobber avløp og gulvsluk i plast. Varmtvannsberedere to stk av 200 l antatt av eldre
dato, plassert i krypkjellere.  Kan forekomme gamle jernrør og støpejern/soil.

Tilstandsvurdering: Vanninntak er utkoblet. Før tilkobling utføres, anbefales gjennomgang av en fagperson. (Sintef
anbefalte brukstid er ca 30 år)

Bunnledninger for sanitærinstallasjoner

Tilstandsvurdering: Utvendige vann og avløpsledninger er ikke vurdert av Takstmann.

Brannslokking, generelt

Beskrivelse: Brannslukningsapparat og røykvarslere iht. forskrifter

Tilstandsvurdering: Utstyret er ikke funksjons-testet av takstmann

Luftbehandling, generelt

Beskrivelse: I all hovedsak naturlig ventilasjon

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal ventilering fra byggeår. Ikke iht dagens krav.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje / Dusj/toalettrom 1

Beskrivelse: Vannrør i kobber, avløp og gulvsluk i plast

Tilstandsvurdering: Røropplegg antatt eldre dato. Vanntilførsel utkoblet.

Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Dusj/toalettrom 1

Beskrivelse: I all hovedsak naturlig ventilasjon

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal ventilering fra byggeår. Ikke iht dagens krav.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje / Dusj/toalettrom 2

Beskrivelse: Vannrør i kobber avløp i plast.

Tilstandsvurdering: Antatt eldre røropplegg vanntilførsel er avstengt/utkoblet.

Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Dusj/toalettrom 2

Beskrivelse: I all hovedsak naturlig ventilasjon

Tilstandsvurdering: Ventilering Ikke iht dagens krav.
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Elektriske anlegg - Eldre Våningshus

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.

Elkraft, generelt

Beskrivelse: Sikringskap som orginalt elektrisk skap med normal fordeling.

Tilstandsvurdering: Ledningsnettet er i all hovedsak åpent anlegg av eldre dato. Det elektriske anlegget er ikke
vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. El anlegget er
utkoplet. På generelt grunnlag anbefales det  gjennomgang av en el. fagmann i forbindelse med
tilkobling av anlegget.  El-anlegg bør kontrolleres minst hvert 10. år av el-fagmann eller stedlig
EL- stedsyn.

Belysningsutstyr

Beskrivelse: Det er endel faste lyskilder i boligen samt utvendig belysning

Tilstandsvurdering: El anlegget er utkoblet. Ved tilkobling anbefales gjennomgang av en fagperson. El-anlegg bør
kontrolleres minst hvert 10. år av el-fagmann eller stedlig EL- stedsyn.

Elvarme, generelt

Beskrivelse: Iflg eier har leilighet vest (liten leilighet) nedstøpte varmekabler i hele gulvareal 1. etg.

Tilstandsvurdering: El kraft er utkoblet.

Diverse utstyr - Eldre Våningshus

Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for
boligens standard.

Fast inventar, generelt

Beskrivelse: Stedbygde garderobeskap i treverk med malte fronter.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Av eldre dato med stedvis noe brukslitasje. Tilstandsgrad ut fra alder og generell vurdering.

Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Dusj/toalettrom 1

Beskrivelse: Gulvmontert toalett, vaskeservant, dusj

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Eldre utstyr med brukslitasje.

Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Dusj/toalettrom 2

Beskrivelse: Gulvmontert toalett, dusjkabinett, skyllekum i pvc, uttak vaskemaskin, speilskap.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utstyr antatt fra 1979 med brukslitasje ut fra alder.

Annet - Eldre Våningshus

Annet

Beskrivelse: Brannsikring.

Tilstandsvurdering: Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger
med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg.

Kravene rømningsveier som gjelder for din bolig kommer an på når boligen ble bygget. Det kan
være forskjell på kravene som gjaldt den gang, og kravene som gjelder i dag. Det er fortsatt
kravet fra byggetidspunktet som gjelder.     Brann og rømningsveier er ikke vurdert av takstmann.
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Nyere Våningshus

Bygning generelt - Nyere Våningshus

Bygning, generelt

Beskrivelse: Bolighus oppført i 1988 med kjeller,1. og 2. etasje. Grunnmur som lettklinkerblokker utvendig
pusset, yttervegger som isolert bindingsverk kledd med beiset/malt tømmermanns-kledning,
vinduer i treverk med isolerglass utvendige sprosser.Taket har saltakform tekket med
betongtakstein.

Tilstandsvurdering: Oppført i 1988 med normal god tilstand og normalt godt vedlikeholdt.

Grunn og fundamenter - Nyere Våningshus

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Grunn og fundamenter, generelt

Beskrivelse: Grunn og fundamenter i plasstøpt betong, antatt fundamentert på stabil byggegrunn.
Forstøtningsmur i betongblokk mot nord. Plasstøpt betong/sementblokk til kjellerhals med støpt
plate på grunn og sluk. Rekkverk malt/beiset treverk.

Tilstandsvurdering: Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Gulv på grunn

Beskrivelse: Støpt gulv på grunn, stedvis malte overflater, klikkvinyl, gulvbelegg etc. Iflg eier er det ikke isolert
grunn under gulvkonstruksjonen, iflg bygningstegning plastfolie 0,20 er benyttet mellom
drenerende gruslag og betongplate.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ved bruk av fuktindikator ble det registrert høye fuktverdier i gulvoverflatene der betonggulv
var synlige. Det er usikkert hva som er bakenforliggende årsak til forholdet. Det kan
relateres til fuktopptrekk fra grunnen, eller at  dreneringen ikke fungerer som tiltenkt.
Anbefales nærmere undersøkelser.
Tilstandsgrad ut fra alder og ovennevnte forhold.

Grunnmur - Nyere Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Vegger mot grunn

Beskrivelse: Grunnmur i plassstøpt betong mot terreng. Innvendige betongvegger er i all hovedsak påforet,
isolert og kledd. Det er  kun ett lite areal nord har synlig pusset mur, hvor det er mulig å foreta
fuktmåling.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utbedring av betongvegg eller murt vegg av blokker er 20 - 60 år.
Normal tid før utbedring av betongvegg eller murt vegg av blokker er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Noe av kjellermur mot terreng har påforingsvegger, isolert og kledd. Påforingsvegger er
såkalte risikokonstruksjoner der det over tid kan oppstå fukt i den lukkede konstruksjonen
under terreng. Noen mindre svinnsprekker og riss er avdekket. Ved bruk av fuktindikator
målt på tilfeldig valgte steder hvor grunnmur er synlig ble det registrert fukt  i nedre deler av
grunnmur. Det er ikke fastsatt hva som er årsak til forholdet, antatt fuktopptrekk fra
grunnen, eller at dreneringen ikke fungerer som tiltenkt. Kan også være forhold iht
grunnvannstand.
Det anbefales kontroll av hulrom bak påforingsvegger som ligger under terreng mht. fukt.
Tilstandsgrad er satt for grunnmuren ut fra alder og generell vurdering. Tidligere i vinter var
det vannskade i kjelleren med fukt i mur mulig dette ikke er uttørket. (uttørking av mur
envegstørk kan ta flere mnd. Det anbefales kontroll/logging  Noen fuktskader skyldes fukt
som suges opp fra grunnen, omlegging av dreneringen
og håndtering av overflatevann nært bygget vil som regel bedre forholdene, men ikke alltid
løse
problemer av denne typen, fordi veggfundamentet kan stå i vann eller i kapillær forbindelse
med
fuktig grunn
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Drenering - Nyere Våningshus

Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Drenering

Beskrivelse: Ut fra byggeåret må en anta at det er nedlagt drensledning rundt kjellermurer, montert fuktsikring
på muren og tilbakefylt med drenerende masser.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.
Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Dreneringen er fra byggeår  og har således oppnådd over halvparten av forventet levetid,
og man må anta utskifting etter hvert.
Iflg eier ble det vinteren 2020 gravd opp en avskjærinsgsrøft/drensgrøft på oversiden av
boligen, samt oppgravd inntil murene på deler av bygningen for å lede takvann, drensvann
og overflatevann til separat kum og avløp. Det ble foretatt oppspyling av eksisterende
overvannsledninger. Ved bruk av fuktindikator ble det på befaringen i dag registrert fukt i
betonggulvet samt nedre deler av grunnmur der denne var synlig. For øvrig er de fleste
yttervegger i kjeller påfornigsvegger, hvor det ikke lar seg gjøre å kontrollere mht fukt uten
ingrep i konstruksjonen. Tilstandsgrad satt ut fra alder og generell vurdering

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Nyere Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt
fra bakkenivå.

Yttervegger

Beskrivelse: Yttervegger som isolert bindingsverk kledd med stående tømmermannspanel som er beisert/
malt.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tilstand ut fra alder. Det ble på befaringen registrert stedvis noe oppsprekking,
kuving samt råte og  begynnende råte i enkelte kledningsbord. Forholdet kan relateres til
manglende dryppkant på kledningsbordene som er mangelfullt behandlet i endeved, eller
noe mangelfull lufting bak kledningen.
Kledningen er sist beiset/malt 2015  Normal tid for utskifting trekledning er 30 - 60 år.
Tilstandsgrad 3 for råteskadet kledning for øvrig TG2. ut fra alder og generell vurdering.

Vinduer og dører - Nyere Våningshus

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte
åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Vinduer

Beskrivelse: Vinduer i treverk med isolerglass, luftespalter og utvendige sprosser.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vinduene er i all hovedsak fra byggeår bortsett stuevindu øst som er byttet i 2012. Vinduer
med  normal tilstand ut fra alder. Isolerglass har en begrenset brukstid på ca 20 - 25 år
punkteringer og duggskader vil da kunne oppstå. Punkterte isolerglass kan være vanskelig
å oppdage, da det bør være direkte sollys mot glasset, slike forhold var det ikke på
befaringstidspunktet. Tilstandsgrad 2 ut fra alder. Vindu stue TG1.

Ytterdører og porter

Beskrivelse: Ytterdør hovedinngang i lakkert antatt eik. Terrsaaedør til luftebalkong i malt treverk med
isolerglass.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Dørene har normal tilstand og brukslitasje ut fra alder.
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Innvendige dører

Beskrivelse: I all hovedsak malte og lakkerte trefyllingsdører.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra byggeår malte overflater 2012. Normal god tilstand ut fra alder. Dører trenger
jevnlig smøring og justeringer etc.

Takkonstruksjon - Nyere Våningshus

Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner

Beskrivelse: Saltakkonstruksjon med prefabrikkerte W takstoler, ventilering i gavler.

Alle areal som skal besiktiges må ha gangbart gulv.

Tilstandsvurdering: Arealet er ikke kontrollert grunnet manglende gangbart gulv, kun besiktiget gjennom takluke.
Generelt bra tilstand på undertak og utlagt isolasjon på kaldtloftet, der arealet lot seg besiktige.

Taktekking - Nyere Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner

Beskrivelse: Betongtakstein.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før omlegging av betongtakstein er 30 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Iflg eier er fra taktekking fra oppføringsår.  Grunnet snødekt areal på befaringsdagen er
ikke takstein kontrollert Tilstandsgrad satt ut fra alder.

Overlys, takluker - Nyere Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering.

Overlys og takluker

Beskrivelse: Loftluke i gang med uttrekkbar stige til kaldtloftet.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Uisolerte takluker kan føre til til at varmluft fra underliggende rom trekker opp på kaldtloftet.
I den kalde årstiden kan dette føre til kondensering med fare for mugg og sopp. Anbefales
isolert takluke.
Tilstandsgrad satt ut fra faglig vurdering.

Renner, nedløp og beslag - Nyere Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Utvendige beslag

Beskrivelse: Takrenner, nedløp og beslag i malt metall/plast

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er 25 - 35 år.
Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plast er 20 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra byggeår, generelt bra tilstand. Taknedløp går ned i grunnen og takstmann kjenner
ikke til hvorvidt disse er tilknyttet eksisterende avløpsrør eller om vann infiltreres i grunnen.
Tilstandsgrad er aldersrelatert.
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Terrasse, balkonger, trapper ol - Nyere Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.

Trapper og ramper

Beskrivelse: Lukket tretrapp rett løp, håndløper på vegg.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra byggeår med normal tilstand ut fra alder.

Balkonger, terrasser ol.

Beskrivelse: Takoverbygd luftebalkong over inngangsparti ca 8 m2 .Papptekking gulv, innkledde yttervegger.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra byggeår med normal tilstand ut fra alder. Papptekket gulvoverflater antatt fra byggeår
TG 2 ut fra alder. Anbefales nærmere kontroll. For øvrig TG 1.

Piper og ildsteder - Nyere Våningshus

Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes
avstand til brennbart materiale.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Beskrivelse: Elementpipe som er pusset og malt på synlige sider, sotluke i kjeller. Topphatt, stigetrinn for
feiing. Vedovn stue 2012 gnistplate av keramiske fliser. Vedovn kjellerstue på kobberplate.

Tilstandsvurdering: Fra byggeår med normal tilstand ut fra alder. Sotluke ikke kontrollert. På generelt grunnlag
anbefales kontroll av piper og ildsteder ved omsetning av boliger. Det gjøres oppmerksom på at
er det lokale brann og feievesen som fører tilsyn med piper og ildsteder. Ovner/oppvarmingkilder
er ikke funksjonstestet av takstmann. Tilstandsgrad ikke satt.

Etasjeskillere - Nyere Våningshus

Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative
avvik.

Frittbærende dekker

Beskrivelse: Etasjeskiller som isolert trebjelkelag, med antatt plattformgulv av sponplater.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er 40 - 80 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen store eller vesentlige skjevheter, svikt el. er registrert i etasjeskillet, stedvis noe
mindre gulvknirk er registrert.

Bad - Nyere Våningshus

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på
innredninger og utstyr.

Overflater på innvendige gulv - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: Keramiske fliser med nedstøpt varmekabel.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser direkte på membran er 10 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Oppusset/renovert i 2012. Iflg eier er det gamle gulvbelegget beholdt og fungerer som
membran. Ved bruk av fuktindikator ble det ikke registrert noe unormalt mht fukt.
Gulvoverflaten ble nivellert med laser, gulvet er tilnærmelsesvis flatt, stedvis kan motfall
forekomme. Fallforhold og vanntetting til dør er ikke iht forskrifter. Det foreligger ingen
dokumentasjon på de utførte arbeidene.
Tilstandsgrad er satt ut fra ovennevnte forhold
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Overflater på innvendige vegger - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: Våtromsplater.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av våtrom, baderomspanel er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra renoveringen i 2012. med  normal tilstand.  Ved bruk av fuktindikator ble det ikke
registrert noe unormalt mht fukt. Det foreligger ingen dokumentasjon på de utførte
arbeidene. Tilstandsgrad satt ut fra manglende dokumentasjon

Overflater på innvendig himling - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: Folierte trefiberplater.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra renoveringen 2012  med normal tilstand.

Innredning og garnityr for våtrom - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: Opphengstoalett, skapinnredning med høyglansfronter, heldekkende servantplate med to
vaskeservanter,dusjkabinett.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utstyr fra 2012 med normal god kvalitet,og normal brukslitasje. Alle vegghengte toaletter
har en innebygget sisterne. Ved eventuell lekkasje eller mye kondens skal vannet kunne
renne ut i våtrommet uten at det skader konstruksjonen rundt. På befaringen ble det ikke
registrert drenering/avrenning fra toalettets sisterne, forholdet settes til TG2. Innredninger
og utstyr TG1.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: Vannrør i kobber, avløp og gulvsluk i plast

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen synlige lekkasjer eller skader på røropplegget på befaringsdagen. Vanskelig å si noe
sikkert ang vanntetting til gulvsluket da det var påsmurt tettemiddel rundt klemring. For
røropplegget anbefales gjennomgang av en fagperson. Sintefs anbefalte brukstid er ca 30
år. Tilstandsgrad satt ut fra alder på røropplegget.

Luftbehandling, generelt - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: I all hovedsak naturlig ventilasjon med tilluft/avkast via spalteventiler i vinduer og veggventiler
samt avtrekksvifte vifte på badet.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal ventilering fra byggeår. Ikke iht dagens krav.

Vaskerom - Nyere Våningshus

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke
flyttet på innredninger og utstyr.

Overflater på innvendige gulv - 1. etasje / Vaskerom

Beskrivelse: Banebelegg med oppbrett, antatt montert oppå gammelt gulvbelegg

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Oppgradert i 2012 iflg eier. Ved bruk av fuktindikator ble det ikke registrert noe unormalt
mht fukt. Gulvoverflaten ble nivellert med laser, registrert svakt fall på hele gulvet stedvis
lokalt fall ved gulvsluk. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på de utførte arbeidene
Tilstandsgrad satt ut fra manglende dokumentasjon

Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Vaskerom

Beskrivelse: Våtromsplater.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av våtrom, baderomspanel er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra 2012 med normal tilstand ut fra alder. ved bruk av fuktindikator ble det ikke registrert
noe unormalt mht fukt. Tilstandsgrad er satt ut fra manglende dokumentasjon.
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Overflater på innvendig himling - 1. etasje / Vaskerom

Beskrivelse: Folierte trefiberplater.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra 2012 med normal tilstand.

Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Vaskerom

Beskrivelse: Uttak vaskemaskin, skyllekar i stål, skapinnredning med folierte fronter.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utstyr fra 2012 med normal god kvalitet og normal brukslitasje

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje / Vaskerom

Beskrivelse: Vannrør i kobber, avløp og gulvsluk i plast

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra byggeår. Ingen synlige lekkasjer eller skader på røropplegget på befaringsdagen.
Sintefs anbefalte brukstid er 30 år. Det anbefales gjennomgang av en  fagperson.
Tilstandsgrad satt ut fra alder på røropplegget.

Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Vaskerom

Beskrivelse: I all hovedsak naturlig ventilasjon

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal ventilering fra byggeår. Ikke iht dagens krav.

Toalettrom - Nyere Våningshus

Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilering av rommet.

Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Wc

Beskrivelse: Gulvmontert toalett, vaskeservant. speil og lyskasett.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utstyr antatt fra 2012 med normal tilstand og standard.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje / Wc

Beskrivelse: Vannrør i kobber, avløp og gulvsluk i plast

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra byggeår. Ingen synlige lekkasjer eller skader på røropplegget på befaringsdagen.
Sintefs anbefalte brukstid er ca. 30 år. Det anbefales gjennomgang av en  fagperson.
Tilstandsgrad er satt ut fra alder på røropplegget.

Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Wc

Beskrivelse: I all hovedsak naturlig ventilasjon med tilluft/avkast via spalteventiler

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal ventilering fra byggeår. Ikke iht dagens krav.

Kjøkken - Nyere Våningshus

Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Kjøkkeninnredning

Beskrivelse: Kjøkkeninnredning i treverk med malte fronter, benkeplater i laminat, stålbeslag med en kum,
integrerte hvitevarer, ventilatorvifte med utkast på yttervegg.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Innredningen er fra 2012 med normal brukslitasje ut fra alder.
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Innvendige overflater - Nyere Våningshus

Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom
på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.

Overflater på innvendige gulv

Beskrivelse: Gulvbelegg, banebelegg med oppbrett, gulvlaminat, keramiske fliser, malt betong, klikkvinyl,

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater av varierende alder med normal god tilstand. Egen beskrivelse under
våtrommene.

Overflater på innvendige vegger

Beskrivelse: Malt og ubh panel, våtromsplater, tapet, malt mur, malt og ubh lettklinkerblokk,

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater av varierende alder, normal god tilstand.Egen beskrivelse under våtrommene

Overflater på innvendig himling

Beskrivelse: Malte og folierte trefiberplater, malt panel, malt mdf panel.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal god tilstand.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Nyere Våningshus

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

VVS-installasjoner, generelt

Beskrivelse: Vannrør i kobber avløp og gulvsluk i plast, varmtvannsbereder  200 l fra 1988

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen synlige lekkasjer eller skader på røropplegget på befaringsdagen. Ved nærmere
undersøkelser anbefales gjennomgang av en VVS fagmann. Sintefs anbefalte brukstid er
30 år. Tilstandsgrad er satt ut fra alder på røropplegget.

Bunnledninger for sanitærinstallasjoner

Beskrivelse: Utvendige vann og avløpsledninger er ikke vurdert av Takstmann.

Brannslokking, generelt

Beskrivelse: Brannslukningsapparat og røykvarslere iht. forskrifter

Tilstandsvurdering: Utstyret er ikke funksjons-testet av takstmann

Luftbehandling, generelt

Beskrivelse: I all hovedsak naturlig ventilasjon med tilluft/avkast via spalteventiler i vinduer og veggventiler
samt mekanisk avtrekks vifte på badet.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal ventilering fra byggeår. Ikke iht dagens krav.

Elektriske anlegg - Nyere Våningshus

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.
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Elkraft, generelt

Beskrivelse: Sikringskap med automatsikringer

Tilstandsvurdering: Ledningsnettet er i all hovedsak skjult anlegg fra byggeår med stedvis noe åpent. Det elektriske
anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon.
På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el. fagmann

Det er ikke fremlagt dokumentasjon på det elektriske anlegget. På arbeid utført på elektrisk
anlegg etter 1999 skal det foreligge samsvarserklæring. Dersom dette mangler, kan det
innebære en mangel ved eiendommen. Alt arbeid på elektriske anlegg skal utføres av en el-
virksomhet som er registrert i ett sentralt register.

Belysningsutstyr

Beskrivelse: Det er endel faste lyskilder i boligen samt utvendig belysning

Tilstandsvurdering: Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og
autorisasjon. El-anlegg bør kontrolleres minst hvert 10. år av el-fagmann eller stedlig El tilsyn.

Elvarme, generelt

Beskrivelse: Varmekabler, varmepumpe.

Tilstandsvurdering: Utstyr er ikke funksjonstestet av takstmannen. Varmepumpe fra 2012. Takstmann kjenner ikke til
serviceavtale på varmepumpen.

Diverse utstyr - Nyere Våningshus

Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for
boligens standard.

Fast inventar, generelt

Beskrivelse: Div garderobeskap entre stedbygd med skyvedør i speil, øvrige garderobeskap med folierte
fronter.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal god tilstand, garderobeskap soverom trenger justering dører.

Annet - Nyere Våningshus

Annet

Beskrivelse: Brannsikring og lysforhold kjeller.

Tilstandsvurdering: Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger
med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg.

Kravene rømningsveier som gjelder for din bolig kommer an på når boligen ble bygget. Det kan
være forskjell på kravene som gjaldt den gang, og kravene som gjelder i dag. Det er fortsatt
kravet fra byggetidspunktet som gjelder.     Brann, rømningsveier og lysforhold kjellerstue etc er
ikke vurdert av takstmann.



Oppdragsnummer 72‐0130/20

Adresse Neråsvegen 318

Postnummer 6470 Poststed ERESFJORD

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2012 Hvor lenge har du bodd i boligen? 1 år0 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? Eika Polise/avtalenr. 4483753/25

Selger 1 fornavn Amund Selger 1 etternavn Øveraas

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

X

X

X

X

Nei Ja

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Kommentar

Nei Ja

3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?

Kommentar

Nei Ja

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?

Hvis ja, beskrivelse Usikker på om det er drenering.I all hovedsak jordkjeller.

Nei Ja

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

Hvis ja, beskrivelse Fyringsforbud.

Nei Ja

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

Hvis ja, beskrivelse Bygget er over 200år gammelt. Normalt ifht. alder.

Nei Ja

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?

Hvis ja, beskrivelse Registreret stripet borebiller i synelig tømmervegg. Å mellom kjeller og første etasje. Takkonstroksjon er ikke
mulig å kontrollere. Antatt samme tilstand som ellers.
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Nei Ja

9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Kommentar

Nei Ja

10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Kommentar

Nei Ja

13. Kjenner du til om det utført kontroll av el‐anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?

Kommentar

Nei Ja

14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

Kommentar

Nei Ja

15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Kommentar

Nei Ja

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja

17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?

Kommentar

Nei Ja

18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Hvis ja, beskrivelse Fyringsforbud i begger piper.

Nei Ja

19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?

Hvis ja, beskrivelse Vanligvis står huset tomt. To utleiedeler for sommerhalvåret.

Nei Ja

19.1 Hvis ja, er overfor nevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

20. Er det foretatt radonmåling?

Kommentar

Nei Ja

21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Kommentar

Nei Ja

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Kommentar
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Tilleggskommentar

Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.

Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Boligselgerforsikring

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtalelovens kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Premietilbudet
som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler, deretter vil premien kunne justeres. Etter 6
måneder må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien på ny signeringsdato som
legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.

Nei Ja

23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Kommentar

Nei Ja

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

Kommentar

Nei Ja

25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

Nei Ja

26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

Nei Ja

27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?

Nei Ja

28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP

X

X

X
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Oppdragsnummer 72‐0130/20

Adresse Neråsvegen 320

Postnummer 6470 Poststed ERESFJORD

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2012 Hvor lenge har du bodd i boligen? 8 år5 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? Eika Polise/avtalenr. 4483753

Selger 1 fornavn Amund Selger 1 etternavn Øveraas

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

X

X

X

X

Nei Ja

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Firmanavn Sunndalrør

Redegjør for hva som er gjort og når Vi pusset opp badet i 2012. La flis og plater selv. Sunndalrør monterte nytt dusjkabinet, kraner og toalett. Ingen
forandringer ble gjort. Byttet bare gammelt til nytt.

Nei Ja

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Hvis ja, beskrivelse Det ble lagt membran på eksisterende belegg.

Nei Ja

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Kommentar

Nei Ja

3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?

Kommentar

Nei Ja

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?

Hvis ja, beskrivelse Vi har hatt vann i kjelleren i vinter og vinteren for 3år siden. Begge ganger pga at det hadde vokst rot fra en ask
inn i avløpet til dreneringen. I vinter fjernet vi takrennenedløpene fra dreneringa. La dem i eget avløp. Pluss at vi
lagde ei stor grøft bak huset for å ta overfaltevann fra marka. Den virker veldig bra. Dreneringen ble spylt og
funnet ok.

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER
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Nei Ja

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

Kommentar

Nei Ja

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

Kommentar

Nei Ja

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?

Kommentar

Nei Ja

9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Kommentar

Nei Ja

10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Kommentar

Nei Ja

13. Kjenner du til om det utført kontroll av el‐anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?

Hvis Ja, når, hva og av hvem Hadde el kontroll for ca 2 år siden for å få billigere forsikring. Brukte Angvik Elektro

Nei Ja

14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

Kommentar

Nei Ja

15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Kommentar

Nei Ja

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja

17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?

Kommentar

Nei Ja

18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Kommentar

Nei Ja

19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?

Kommentar

Nei Ja

20. Er det foretatt radonmåling?
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Tilleggskommentar

Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.

Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Boligselgerforsikring

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtalelovens kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Premietilbudet
som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler, deretter vil premien kunne justeres. Etter 6
måneder må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien på ny signeringsdato som
legges til grunn.

Kommentar

Nei Ja

21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Kommentar

Nei Ja

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Kommentar

Nei Ja

23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Kommentar

Nei Ja

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

Kommentar

Nei Ja

25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

Kommentar

Nei Ja

26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

Kommentar

Nei Ja

27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?

Kommentar

Nei Ja

28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

Kommentar

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP
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Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.
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Adresse Neråsvegen 318

Postnr 6470

Sted ERESFJORD

Andels- 
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 277

Bnr. 1

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr. 10324335

Bolignr. H0101

Merkenr. A2020-1148270

Dato 20.06.2020

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 Tore Magerøy

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.

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



Adresse Neråsvegen 320

Postnr 6470

Sted ERESFJORD

Andels- 
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 277

Bnr. 1

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr. 10324335

Bolignr. H0101

Merkenr. A2020-1148269

Dato 20.06.2020

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 Tore Magerøy

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.

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



Molde kommune                                        Dato: 
11.05.2020
Postadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde
Telefon: 71 11 10 00
E-post: postmottak@molde.kommune.no 

MEGLEROPPLYSNINGER

NK15021102 Opplysninger om pipe og ildsted
  

 Gnr:  277  Bnr:  1  Fnr:   Snr:  

 Adresse:  Neråsvegen 318, 6470 ERESFJORD

  
Fyringsanlegg og tilsyn:
Ja      Nei Siste tilsynsdato: 23.01.2018 

Er det registrert avvik/anmerkningerpå 
fyringsanlegget: 
Ja      Nei 

Frist for utbedring:

Er skorsteinen feiet:
Ja      Nei Siste feie dato: 20.05.2015

Antall registrert skorsteiner på eiendommen: Antall pipeløp: 1
Har anlegget fyringsforbud?
Ja      Nei 

 Vi anbefaler at det gjennomføres nytt 
tilsyn for vurdering.

Kommentar:
Ildfast stein i ildsted ikke tilfredsstillende
For liten avstand fra ildsted til brannmur
Brannmur ikke forskriftsmessig utført
Skorstein innkledd
Brennbart material for nært skorstein

Opplysninger om at bygg omfattes av bestemmelsene i brannvernlovens §13, og om det er foretatt branntilsyn og 
kontroll med piper/ildsteder som har resultert i rapport og eventuelt pålegg. Dette gjelder ikke fritidsbebyggelse. 

  

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske 
situasjonen. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som 
oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

 



Molde kommune                                     Dato: 
15.05.2020 
Postadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde
Telefon: 71 11 10 00
E-post: postmottak@molde.kommune.no 

MEGLEROPPLYSNINGER

NK15021353 Naboeiendom/nærområde
  

 Gnr:  277  Bnr:  1  Fnr:   Snr:  

 Adresse:  Neråsvegen 318, 6470 ERESFJORD

Vi har ikke opplysninger om godkjente, ikke ferdigmeldte, byggesaker i nærområdet.

  

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske 
situasjonen. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som 
oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

 





Molde	kommune
Adresse:	Rådhusplassen	1,	6413	Molde
Telefon:	71	11	10	00

Utskriftsdato:	11.05.2020

Kommunale	gebyrer
EM	§6-7 Oppdragstakerens	undersøkelses-	og	opplysningsplikt Kilde:	Molde	kommune

Kommunenr. 1506 Gårdsnr. 277 Bruksnr. 1 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Neråsvegen	318,	6470	ERESFJORD

Kommunale	gebyrer	fakturert	på	eiendommen	i	2019
Kommunale	gebyrer	er	en	kombinasjon	av	forskudd,	abonnement	og	enkeltgebyrer	fakturert	etter	levert	tjeneste.	Vi	kjenner	ikke
samlet	gebyr	for	en	eiendom	for	et	år	før	året	er	omme.	Denne	rapporten	sammenstiller	dette	for	fjoråret,	med	summer	fordelt	per
fagområde.	Tjenestene	vil	normalt	ha	en	prisøkning	hvert	år,	samt	at	forbruk	på	ulike	tjenester	kan	variere	fra	år	til	år.

Fakturerte	beløp	i	oversikten	inkluderer	kun	3	av	4	kvartal	i	2019	for	eiendom	i	tidligere	Nesset	og	Molde,	grunnet	nytt	system
fra	2.	kvartal

Gebyr Fakturert	beløp

Eiendomsskatt 5	502,23	kr

Feiing 1	108,76	kr

Renovasjon 3	950,05	kr

Slam 951,26	kr

Vann 8	360,10	kr

Sum 19	872,40	kr

Prognose	kommunale	gebyrer	fakturert	på	eiendommen	inneværende	år

Vare Grunnlag Enhet Enhetspris Andel Korreksjon Årsprognose
Fakt.	hittil	i
år

Vann	-	Abonnementsledd 228 m2 10,49	kr 1/1 0	% 2	391,15	kr 597,79	kr

Vann	-	Stipulert	forbruk 228 m3 10,55	kr 1/1 0	% 2	405,40	kr 601,35	kr

Slam	-	Tømming	hvert	2.	år	1-
4,5m3

1 stk 1	591,25	kr 1/1 0	% 1	591,25	kr 397,81	kr

Renovasjon	-	Fastledd	pr	boenhet 2 stk 2	135,00	kr 1/1 0	% 4	270,00	kr 1	067,50	kr

Renovasjon	-	Standard
abonnement

1 stk 1	731,25	kr 1/1 0	% 1	731,25	kr 432,81	kr

Tilsyn	av	fyringsanlegg 1 stk 0,00	kr 1/1 0	% 0,00	kr 0,00	kr

Sum 12	389,05	kr 3	097,26	kr

Løpende	gebyr	brukes	for	å	fordele	en	årlig	kostnad	på	flere	innbetalinger.

Eiendomsskatt	er	unntatt	mva.	Andre	beløp	er	inkl.	mva.

Eiendomsskatt	i	nye	Molde	kommune



Eiendomsskatt	kan	mangle	fra	oversikten	over	prognoser	2020	fordi	nye	takster	fortsatt	er	under	utarbeidelse.	Takstene	er	klare
til	første	fakturering	av	eiendomsskatt	-	juni	2020.	De	nye	takstene	vil	gjelde	fra	1.	januar	2020,	og	faktura	for	kommunale
avgifter	for	2.	kvartal	vil	inkludere	eiendomsskatten	for	både	1.	og	2.	kvartal.

Gebyr	for	tilsyn	fyringsanlegg	er	ikke	fastsatt	for	2020,	og	vil	først	faktureres	på	regning	for	2.	kvartal.

FORBEHOLD	VED	UTLEVERING	AV	INFORMASJON	I	FORBINDELSE	MED	EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det	tas	forbehold	om	at	det	kan	være	avvik	i	våre	registre	i	forhold	til	den	faktiske	situasjonen	og	at	det	kan	foreligge	forhold	omkring
eiendom	og	bygninger	som	kommunen	ikke	er	kjent	med.	Kommunen	kan	ikke	stilles	økonomisk	ansvarlig	for	bruk	av	informasjon	som
oppgis	i	sammenheng	med	eiendomsforespørsler.









10. AREALBRUKSBESTEMMELSER

BINDENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR AREALBRUKEN

Rettsvirkningen for kommuneplanen sin arealdel gjelder landareal og sjøarealene innenfor
kommunegrensa når kommunestyret har vedtatt planen. 
De utfyllende planbestemmelsene er juridisk bindende for arealbruken (jmf. PBL § 20-4, 2 
ledd, 1 setning) mens retningslinjene er orienterende.  

PLANBESTEMMELSER RETNINGSLINJER

Sikkerhet

Før utbygging skal alle former for risiko vurderes. 

Jfr, Møre og Romsdal 
fylkes sjekkliste for ROS.

ROSanalyse er ei analyse 
av risiko og sårbarhet. 
ROS skal gi grunnlag for å 
forebygge risiko for skade 
og tap av liv, helse, miljø, 
viktig infrastruktur og 
materielle verdier. 

GENERELT
PBL § 20-6,nr 1 og 2
Kommuneplanen skal legges til grunn ved planlegging, 
forvaltning og utbygging i kommunen.

Tiltak som nevnt i kapitel 20 i plan- og bygningsloven må når 
ikke annet er bestemt, være i samsvar med arealbruk eller 
regler fastlagt i endelig arealplan. Det samme gjelder andre 
tiltak som kan være til vesentlig ulempe for gjennomføring av 
planen.

I henhold til kulturminnelovens bestemmelser § 14 må alle 
planer med tiltak i sjø vurderes av NTNU VM før det kan 
gjøres vedtak i planene. Dette gjelder også tiltak som ikke 
fremmes gjennom arealplaner.



BYGGEOMRÅDER

Innenfor disse områdene kan arbeid og tiltak som nevnt i PBL 
kapitel 20, samt fradeling til slike formål, ikke finne sted før 
området inngår i en godkjent reguleringsplan.

Plankrav, PBL § 20-4, 2. ledd

Bokstav b): Formkrav m.m
I utbyggingsområde gjelder dette for fritidshus:

- Samlet bygd areal (BYA) for fritidshus skal harmonere 
med nærmiljøet og avklares i planforutsetningene.

- Byggehøyde skal ta hensyn til opprinnelig terreng og 
ikke gi uønsket silhuettvirkning eller uønsket innsyns-
/utsiktsforhold

- Ved valg av bygningstype skal det tas hensyn til lokal 
byggetradisjon, og fargebruk skal være tilpasset 
landskapet.

Generelle bestemmelser til fritidsbebyggelse – naust

- Naust er bygg med en etasje, maksimalt tillatt 
grunnflate 35 m2 og 5 m mønehøyde.

Fritidsboliger brukes til 
overnatting i forbindelse 
med privat bruk.

BYA er det arealet som 
bygningen opptar av 
terrenget. I bygd areal 
regnes med også overbygd 
areal.

Byggeområdene består før 
de bygges ut stort sett av 
uregulert areal. I denne 
sammenhengen gjelder 
jordloven inntil arealet er 
regulert

Naust er uthus for 
oppbevaring av båt, utstyr 
for båt og fiskeredskap.

Ved planlegging av 
utbyggingsområder i 
Eikesdal, skal rapport  av 
24.11.2011 – Konsekvenser 
for natur, kulturminner og 
kulturlandskap i Eikesdal, 
legges til grunn.



LANDBRUKS-, NATUR, OG FRILUFTSOMRÅDER (LNF)

Plankrav, PBL § 20-4, 2. ledd.

Formålet gjelder landbruks- natur og friluftsområde med 
nødvendige tiltak for landbruk og gårdsbasert 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressurser, jfr Pbl § 11-7 
nr 5.
Byggeforbudet i § 1.8 gjelder ikke landbrukstiltak som er 
nødvendig å plassere nærmere sjøen enn 100 meter og 50 
meter langs vassdrag.

I områder avsatt til spredt boligbebyggelse kan det i løpet av 
planperioden bygges/ fradeles inntil 4 boligtomter.

Ved utbygging av gruppebebyggelse i område for spredt 
boligbebyggelse stilles det krav om reguleringsplan ved 
utbygging av 5 enheter, boligbygg med tilhørende garasje.

I områder avsatt til spredd boligbygging skal det ved 
lokalisering av boligtomt ikke fradeles eller bygges på dyrket 
mark, på areal med natur- og kulturminneverdier og nærmere 
vassdrag enn 50 meter. 

Bokstav e): Spesielt for fritidshus
For hele kommunen gjelder forbud mot oppføring av nye 
fritidshus.

Bokstav f): Regler for spesielle bygge- og anleggstiltak
For område langs Eira/Aura, Visa, Eidsvågelva og Storelva 
inntil 50 meter, er det ikke tillat med bygge- og anleggstiltak. 
Annen avstand enn 50 meter kan fastsettes gjennom 
reguleringsplan, jfr Pbl 11-11 nr 5.

Ved dispensasjon gjelder formkrav for naust, se punkt 
byggeområder.

Tursti til Mardalsfossen må bygges i henhold til vilkår gitt av 
Fylkesmannen i M & R i brev av 31.08.2011 (Saknr 2011/894-
9).

Til bokstav f)
Områdene langs vassdrag 
er særlig viktig med tanke 
på friluftsliv, 
kulturlandskap og biologisk 
mangfold. Områdene er 
sårbare for inngrep. Det bør 
unngås fjerning av naturlig 
vegetasjonsbelte inntil 20 
meter langs vassdragene 
Eira/Aura, Visa, Storelva 
og Eidsvågelva.
I tillegg gjelder vann-
ressurslovens § 11.

Ved lokalisering og 
utforming skal det legges 
vekt på faglige kriterier fra 
sektorinteresser inngår:
- sikkerhet (ras, flomfare)
- landbruk, natur og 
kulturminneverdier.
- friluftlivsinteresser
- samferdsel/infrastruktur.



OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING

Uttak og utvidelse av eksisterende masseuttak, unntatt mindre 
uttak av grunneier til eget bruk, kan bare skje i henhold til 
godkjent reguleringsplan.  
Reguleringsplan skal inneholde krav om driftsplan, jfr Pbl § 
11-9 nr. 1.

Driftsplan skal godkjennes 
av Direktoratet for 
mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard.

VANNAREAL FOR ALLMENT FRILUFTSLIV Masseuttak i vassdrag 
behandles etter 
vannressurslovens 
bestemmelser.

REGULERINGSPLANER
Kommuneplanens arealdel er ikke rettslig bindene i områder 
med gjeldene reguleringsplaner. Her går gjeldene 
reguleringsplan fremfor kommuneplanens arealdel.

Oversikt over gjeldene reguleringsplaner fremgår av 
kommunens planregister. 

VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET

PBL § 20-4, nr 6.

Til bokstav b):
Avkjørsler fra fylkesveier skal legges, brukes og utformes i 
samsvar med den til en hver gjeldene rammeplan for 
avkjørsler, utarbeidet av Statens vegvesen.

BÅNDLAGTE OMRÅDER

PBL § 20-4,nr 4.
Det fremgår av kommuneplankartet for hvilke områder 
som er båndlagt tilknyttet PBL eller annet lovverk.

- Nedslagsfelt for 
drikkevannskilder 
som er klausulert

- Skytebaner

- Naturvernområder

- Kraftlinjer, 132 kV 
/ 420 kV -

OMRÅDE FOR AKVAKULTUR I disse områdene kan det 
tillates oppdrettsviksomhet 
i henhold til gitte 
konsesjoner.



NFFF – Sjøareal

I disse områdene er det generelt forbud mot byggetiltak.

DISPENSASJON

Dispensasjon fra kommuneplanen kan gis etter reglene i § 19-2 
i plan og bygningsloven.



Boligområde

Erverv

Fritidsbebyggelse

Offentlig bygning

1. BYGGEOMRÅDE

Bygning m/særskilt allmennyttig
formål

Grav- og urnelund

Kommunalteknisk virksomhet

Friområde

Idrettsanlegg

Skiløype

2. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE

LNF-område

LNF-område m/ bestemmelser
om spredt bolig-, fritids- og
ervervsbebyggelse

3. OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING

Gruvedrift

Masseuttak

4. BÅNDLAGTE OMRÅDER

Båndlegging etter lov om naturvern

Båndlegging etter lov om
kulturminner

5. VASSDRAG OG SJØOMRÅDER

Vannareal for allment flerbruk; natur,
friluftsliv, ferdsel og fiske (NFFF)

Vannareal for allmenn flerbruk og
akvakultur (NFFFA)

Akvakulturområde

Småbåthavn

Vann m/restriksjon (drikkevannskilde)

6. VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET

Parkering

Havn

Adkomstveg

Samleveg

Hovedveg

Gang/sykkelveg

Turveg

Skipsled

Høgspentlinjer

Ankringsplass

7. OVERSIKTSPLANRESTRIKSJONER

Reguleringsplankrav

Område for grunnvann

Nedslagsfelt drikkevann

Område unntatt rettsvirkning fordi
vedtatt bestemmelse eller plan skal
gjelde

8. LINJESYMBOL

Planens begrensning

Restriksjonsgrense

Retningslinjegrense

8. RETNINGSLINJEOMRÅDE

Friluftsområder

Naturtyper

Kulturvernområder

Arealbruksgrense

Nåværende Framtidig

Sak nr.: Dato:
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Tegnet av: Berit Skjevling

Dato: 16.04.2009
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Utlagt til offentlig ettersyn  

Rev.:            
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Saksbehandling iflg. plan- og bygningsloven:

Koordinatsystem:   Kommuneplan 2009-2020

Merknadsbehandling i det faste utvalget for plansaker
Kommunestyrets vedtak (egengodkjenning)  

UTM 32 Euref 89

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet
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Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 277, Bruksnummer 1 i 1506 MOLDE kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 05.05.2020 kl. 11.33
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 05.05.2020 kl. 11.32

Adresse(r):

Gateadresse: Neråsvegen 318
Gatenr: 1319
Kommune: MOLDE
Postkrets: 6470 ERESFJORD

Gateadresse: Neråsvegen 320
Gatenr: 1319
Kommune: MOLDE
Postkrets: 6470 ERESFJORD

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2012/60393-1/200 20.01.2012 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 1 200 000
Omsetningstype: Gave
ØVERAAS AMUND
FØDT: 16.05.1984
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER

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

Heftelser i eiendomsrett:

1870/900087-1/60 04.02.1870 UTSKIFTING

1914/900187-1/60 06.02.1914 UTSKIFTING

1945/163-2/60 08.02.1945 JORDSKIFTE
Grensegangssak
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1945/245-1/60 26.02.1945 UTSKIFTING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1946/440-1/60 21.03.1946 UTSKIFTING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
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1946/2770-1/60 11.12.1946 UTSKIFTING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1948/3326-1/60 20.12.1948 UTSKIFTING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1957/2153-3/60 17.07.1957 SKJØNN
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1963/5012-1/60 24.12.1963 BESTEMMELSE OM VEG
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1964/2203-1/60 06.06.1964 SKJØNN
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1971/5524-1/60 29.09.1971 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

1985/13975-2/60 19.12.1985 BORETT
RETTIGHETSHAVER: ØVERAAS JENNY f 040423
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1988/5910-51/60 05.07.1988 SKJØNN
Rettighetshaver: STATKRAFT
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1995/6281-3/60 16.08.1995 ** DIVERSE PÅTEGNING
RETTIGHETSHAVER ENDRET TIL STATNETT SF

1994/4754-2/60 03.06.1994 SKJØNN
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1998/6539-5/60 26.08.1998 ** DIVERSE PÅTEGNING
Rettighetshaver: STATKRAFT SF

2005/5280-4/60 01.07.2005 ** DIVERSE PÅTEGNING
Rettighetshaver: STATKRAFT ENERGI AS

2002/3468-1/60 21.05.2002 FREDNINGSVEDTAK
Bestemmelse om naturreservat
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2012/843181-2/200 10.10.2012 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1506 GNR: 277 BNR: 34
Rett til å sett opp tiltak inntil 1 m unna
tomtegrensen.

2015/34624-2/200 14.01.2015 FREDNINGSVEDTAK
Forskrift om endring av forskrift om Eikedalsvatnet
landskapsvernområde
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/739808-1/200 06.07.2017
21:00

RETTIGHET

Rettighetshaver: SMÅKRAFT AS
ORG.NR: 984 616 155
Bestemmelser om forlengelse
Bestemmelse om fallrettighet i Dokkelva fra kote 425
til kote 160
Leietid 40 år

2018/683570-1/200 23.04.2018
21:00

PANT I RETTIGHET
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GJELDER: RETTIGHET 2017/739808-1/200
Beløp: EUR 221 375 000
Beløp: NOK 57 500 000
Panthaver: Skandinaviska Enskilda Banken AB
LØPENR: 14079275

2018/1398204-1/200 11.10.2018
15:20

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 1 800 000
Panthaver: ROMSDAL SPAREBANK
ORG.NR: 937 900 775
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  ELEKTRONISK INNSENDT

GRUNNDATA

901103-1/60 OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN

1878/900022-1/60 15.10.1878 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1506 GNR: 277
BNR: 2

1930/900184-1/60 28.05.1930 SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
Gnr. 11, bnr. 3 er sammenføyd med d.e.

1946/2303-1/60 05.11.1946 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1506 GNR: 277
BNR: 17

2012/667182-1/200 17.08.2012 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1506 GNR: 277
BNR: 34

2020/90606-1/200 01.01.2020
00:00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING

Tidligere:
KNR: 1543 GNR: 77 BNR: 1

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Ingen rettigheter registrert.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 276, Bruksnummer 5 i 1506 MOLDE kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 20.06.2020 kl. 10.44
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 20.06.2020 kl. 10.42

Adresse(r):

Matr.
adresse:

knr: 1506 gnr: 276 bnr: 5 fnr: 0 unr: 0

Kommune: MOLDE
Postkrets: 6470 ERESFJORD

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2012/60393-1/200 20.01.2012 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 1 200 000
Omsetningstype: Gave
ØVERAAS AMUND
FØDT: 16.05.1984
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER

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

Heftelser i eiendomsrett:

1945/163-2/60 08.02.1945 JORDSKIFTE
Grensegangssak
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1945/245-1/60 26.02.1945 UTSKIFTING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1948/3326-1/60 20.12.1948 UTSKIFTING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1957/2153-3/60 17.07.1957 SKJØNN
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1964/2203-1/60 06.06.1964 SKJØNN
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1985/13975-2/60 19.12.1985 BORETT

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 20.06.2020 10:44 – Sist oppdatert 20.06.2020 10:42
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



RETTIGHETSHAVER: ØVERAAS JENNY f 040423
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1988/5910-51/60 05.07.1988 SKJØNN
Rettighetshaver: STATKRAFT
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1995/6281-3/60 16.08.1995 ** DIVERSE PÅTEGNING
RETTIGHETSHAVER ENDRET TIL STATNETT SF

1994/4754-2/60 03.06.1994 SKJØNN
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1998/6539-5/60 26.08.1998 ** DIVERSE PÅTEGNING
Rettighetshaver: STATKRAFT SF

2005/5280-4/60 01.07.2005 ** DIVERSE PÅTEGNING
Rettighetshaver: STATKRAFT ENERGI AS

2018/1398204-1/200 11.10.2018
15:20

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 1 800 000
Panthaver: ROMSDAL SPAREBANK
ORG.NR: 937 900 775
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

  ELEKTRONISK INNSENDT

GRUNNDATA

1908/900010-1/60 24.06.1908 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1506 GNR: 276
BNR: 1

2020/1651770-1/200 01.01.2020
00:00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING

Tidligere:
KNR: 1543 GNR: 76 BNR: 5

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Ingen rettigheter registrert.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Gårdsnummer 276, Bruksnummer 5 i 1506 MOLDE kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 20.06.2020 10:44 – Sist oppdatert 20.06.2020 10:42
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2



















 

 OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN  
 

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens 

Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.  
 

Generelt  

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter 

ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, 

overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder 

varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder 

ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert 

eller særskilt tilpasset».  
 

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge 

med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har 

tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette 

fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form 

for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.  
 

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.  
 

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.  

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.  

3. 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.  

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-

boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger 

ikke med (se også punkt 12).  

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte 

glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.  

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i 

garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.  

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.  

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner 

medfølger.  

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.  

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.  

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og 

hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til 

sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.  

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som 

brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun 

styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.  

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.  

14. POSTKASSE medfølger.  

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. 

badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, 

medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne 

medfølger ikke.  

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.  

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.  

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.  

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.  

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers 

plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge 

med ved salg av eiendom.  

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder 

nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse 

medfølge.  

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.  

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og 

medfølger i handelen. 



HELP Boligkjøperforsikring

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Advokathjelp ved boligkjøpet.

PRISER
Borettslag/aksjeleilighet:
Kr 4 100
Selveierleilighet/rekkehus:
Kr 7 400
Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt
Kr 11 500

PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til 
boligkjøperforsikring og fornyes årlig 
– om du ønsker det.

• Samboeravtale/ektepakt og arv
• Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
• Utleie og naboforhold
• Tomtefeste, veirett og andre servitutter
• Plan- og bygningsrett
• Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
• Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

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

PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøper-
forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers 
forsikring.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som 
kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, 
samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen 
bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no. 

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

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS 
Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring 
+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til 
advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.
PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP. 



ANSATTE I MØREMEGLING

Jon Kristian Røsok

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Tlf.: 917 38 352
jon.kristian@moremegling.no

Odd Arild Sæther

Daglig leder/Fagansv./Eiendomsmegler MNEF 
Tlf.: 900 88 380
odd.arild.sather@moremegling.no

Cesilie Nedrelid

Eiendomsmegler MNEF
Tlf.: 954 84 675
cesilie.nedrelid@moremegling.no

Jørn Velle

Eiendomsmegler MNEF
Tlf.: 901 50 616
jorn.velle@moremegling.no

Nils Arne Riise

Eiendomsmegler MNEF
Tlf.: 915 87 187
nils.arne.riise@moremegling.no

Jorunn Rekdal 

Eiendomsmegler MNEF
Tlf.: 920 99 222
jorunn.rekdal@moremegling.no

Tore Magerøy

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Tlf.: 986 31 111
tore.mageroy@moremegling.no

Grete Julnes Lia

Eiendomsmegler MNEF
Tlf.: 911 54 002
grete.lia@moremegling.no

Geir Kåre Tomren

Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF
Tlf.: 911 54 003
geir.tomren@moremegling.no

Alexander S. Bjerkås

Eiendomsmegler MNEF
Tlf.: 483 14 655
alexander@moremegling.no

Christel Gausetvik Hagset

Eiendomsmegler MNEF
Tlf.: 995 09 328
christel.hagset@moremegling.no

Jeanette J. Strømmen (permisjon)

Eiendomsmeglerfullmelktig MNEF
Tlf.: 984 21 350
j.strommen@moremegling.no

Trine Godø Holtet

Eiendomsmegler MNEF
Tlf.: 916 94 200
trine.holtet@moremegling.no

                   Kontraktsmedhjelper: Henrik Grung,  
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, 

 Ålesund

Linn Kristin Olsen

Eiendomsmegler MNEF
Tlf.: 975 49 433
linn@moremegling.no

Wegard Fladmark

Eiendomsmegler MNEF
Tlf.: 926 46 500
wegard.fladmark@moremegling.no
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Viktig informasjon til kjøper
Kjøp av eiendom er den største og vitkigste investeringen de fleste av oss gjør. Sett deg derfor
grundig inn i dine rettigheter og plikter før du byr på eiendommen.

Vær grundig på visning. Ikke vær redd for å spørre. Se på alle rommene, også eventuelt
mørkeloft og kjeller. Du er bundet når ditt bud har kommet selger til kunnskap. Når selger har
akseptert ditt bud og aksepten har kommet frem til deg, er handelen endelig. Man har ingen
angrett ved kjøp av fast eiendom. vilkårene som er inntatt i salgsprospetet, budskjema og
denne bilagsmappen blir etter aksept av et bud en del av den inngåtte avtale.

Generelle opplysninger:
Reguleringsplanen inneholder bestemmelser som berører eiendommen og nabolaget.
Reguleringsplanen er fastsatt av det offentlige. Kommunens svar på vårt spørreskjema om
reguleringsforhold, inneholder opplysninger som kommunen mener er sentrale.

Kopi av ferdigattest viser at huset er godkjent av kommunen. Er det midlertidig innflyttingsattest
i stedet for ferdigattest, inneholder denne ofte forhold som må ordnes.
Dersom det ikke klart fremkommer at disse er ordnet av sleger, overtas huset med disse
anmerkningene.

Utskrift av grunnboken (panteattest) viser de heftelsene/servituttene som er tinglyst på
eiendommen den dagen panteattesten er datert. Her fremgår hvilke heftelser som skal
følge eiendommen. Selgers eksisterende belåning frekommer ikke. Disse lånene blir
slettet i forbindelse med salget. Du overtar ikke pengeheftelser dersom dette ikke klart
avtales.

Kopi av målebrev eller skylddelingsforretninger viser tomteareal og grenser.
I forbindelse med salget er det utarbeidet takst/boligsalgsrapport, utarbeidet av Strømmen
Takst, datert 18.05.2020.
Innholdet i denne står for takstmanns regning og er ikke kontrollert av megler.
Tilsvarende gjelder selgers egenerklæring dersom det er tegnet boligselgerforsikring i
forbindelse med salget. Vær oppmerksom på at det er selgers ansvar, ikke kjøpers
rettigheter som er forsikret ved eierskrifteforsikringen.

Denne eiendommen kjøpes som den er etter avhendingslovens § 3-9. Dette er et avvik fra
avhendingslovens hovedregel.
Forhold du kan observere under visning, som er omtalt i dettet prospekt eller som du elelrs blir
fortalt eller må forvente ut fra eiendommens alder, beliggenhet m.v., kan normalt ikke gjøres
gjeldende som mangel i forholdet til selger.

Du bør lese Norges Eiendomsmegler Forbunds brosyre "Viktig Informasjon Til Kjøpere og
Selgere av Boligeiendom". Denne er tilgjengelig hos megler. Du må sette deg inn i budreglene
og budskjemaet.

Ikke nøl med å spørre.

Kontaktinfo

Avd. Molde
Storgata 41-43
6413 MOLDE
Telefon 71 19 50 00
Telefaks 71 25 40 10

Avd. Ålesund
Keiser Wilhelmsgate 35
6001 ÅLESUND
Telefon 70 10 20 30
Telefaks 71 25 40 10



MOLDE
Storgata 41-43
6413 Molde
Tlf.: 71 19 50 00
Fax.: 71 25 40 10

ÅLESUND
Keiser Wilhelmsgate 35
6003 Ålesund
Tlf.: 71 19 50 00
Fax.: 71 25 40 10

BUDSKJEMA
Sted/dato:                                                                 Oppdragsnummer:     

Ad bud på eiendommen: 

Undertegnede inngir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

     Jeg/vi bekrefter at jeg/vi har vært på visning, lest budreglene på baksiden av dette skjemaet,  

lest salgsprospektet med vedlegg og er kjent med innholdet i dette.

Kjøpesum kr:                                                                         

+ gebyrer til dokumentavgift, tinglysing eller eventuelt gebyr til forretningsfører.

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SÅLEDES:

Egenkapital/Startlån:        Kr.  

Banklån:         Kr.  

Bank:                                                            Kontaktperson:                                

Direktenummer (tlf):                                           E- mail rådgiver:                               

Totalt:         Kr.  

ØNSKES TILBUD PÅ FINANSIERING FRA SPAREBANKEN MØRE:

       Ja, jeg vil gjerne motta tilbud fra Sparebanken Møre, og ber megler formidle mitt navn,  

            telefonnummer, adresse og eventuelle e-postadresse til banken.

ØNSKES TILBUD PÅ VERDIVURDERING AV NÅVÆRENDE BOLIG FRA MØRE EIENDOMSMEGLING:

     Ja, jeg vil gjerne at Møre Eiendomsmegling kontakter meg for avtale om verdivurdering av nåværende bolig.

Ønsket overtakelse:                                                            

Nærverende bud er bindende for undertegnede frem til og med den:                                                            

Budet er bindende for undertegnede til kl. 15.00 denne dag, hvis ikke budgiver har angitt annet klokkeslett.

Eventuelle betingelser (se baksiden):                                                                                                               

                                                                                                                                                                        

Navn 1:                    Fødselsnummer (11 sifre) 

E-post:                     Tlf. (dagtid):        Tlf. (mobil):  

Navn 2:                    Fødselsnummer (11 sifre) 

E-post:                     Tlf. (dagtid):        Tlf. (mobil):  

Adresse:           Postnr./sted:        Tlf. (privat):   

               

Underskrift             Underskrift     

Budet er   Akseptert     Avslått av selger, dato:             kl:           . Finansiering undersøkt dato:            .  Signatur:                        

MOLDE
Storgata 41-43
6413 MOLDE
Tlf.: 71 19 50 00
Fax.: 71 25 40 10

ÅLESUND
Keiser Wilhelmsgate 35
6001 ÅLESUND
Tlf.: 70 10 20 30
Fax.: 71 25 40 10
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Neråsvegen 318 og 320, 6470 ERESFJORD

 Gnr. 276,277, bnr. 1,5 i Molde kommune.



MOLDE
Storgata 41-43
6413 Molde
Tlf.: 71 19 50 00
Fax.: 71 25 40 10

ÅLESUND
Keiser Wilhelmsgate 35
6003 Ålesund
Tlf.: 71 19 50 00
Fax.: 71 25 40 10

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 Eiendomsmeglingsforbund, 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 eiendommen, 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 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, finansieringsplan, akseptfrist, 

     overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig o.l. Normalt vil ikke et bud 

     med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne 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 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 orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 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 dette til selger (slik at selger har 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 f.eks 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 av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

MOLDE
Storgata 41-43
6413 MOLDE
Tlf.: 71 19 50 00
Fax.: 71 25 40 10

ÅLESUND
Keiser Wilhelmsgate 35
6001 ÅLESUND
Tlf.: 70 10 20 30
Fax.: 71 25 40 10



ERESFJORD
ADRESSE: Neråsvegen 318 og 320, 6470 ERESFJORD | PRISANTYDNING: Kr 6 200 000,- + omkostninger
KONTAKT: Tore Magerøy, Eiendomsmeglerfullmektig MNEF,  TLF: 986 31 111, tore@moremegling.no

Innholdsrik
gårdsbruk ved

Eikesdalsvatnet.
Idyllisk

beliggenhet.


