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Velkommen til Langevegen 101 



� Kort om eiendommen
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Adresse Langevegen 101, 6364 Vistdal

krPrisantydning 1 620 000

krOmkostninger 53 170

krTotalpris inkl. omk. 1 673 170

  

Ant. sov. 6

Tomteareal ca. 140900 m²

Eiendomstype Landbrukseiendom

Eierform Selveier

Byggeår 1860

Bra Estimert ca. 240 m²

Landbruk i idylliske omgivleser i Vistdalen 

Eier skal legge fram energiattest for kjøper før avtale om salg av bygning blir inngått. Dersom dette mangler 
ved avtaleinngåelse kan kjøper innen ett år bestille energiattest for selgers regning.

For mer informasjon om eiendommen se side 8
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ADRESSE

Langevegen 101, 6364 Vistdal

REGISTERBETEGNELSE

Gnr. 314, bnr. 4 i Molde kommune.

PRIS

Prisantydning kr 1 620 000

Omkostninger kr 53 170

Totalpris inkl. omk. kr 1 673 170

OMKOSTNINGER

kr 1 620 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:

kr 585,- (Tinglysing pantedokument)

kr 585,- (Tinglysing skjøte)

kr 40 500,- (Dokumentavgift)

--------------------------------------------------------

kr 41 670,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)

--------------------------------------------------------

kr 1 661 670,- (Totalpris inkl omkostninger)

Gebyr i forbindelse med konsesjonssøknad inntil kr 5.000,- vil 

bli fakturert direkte fra kommunen i forbindelse med 

behandling av konsesjonssøknaden. 

Valgfrie omkostninger:

kr 11 500,- (Help Boligkjøperforsikring)

--------------------------------------------------------

kr 1 673 170,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte omkostninger er 

beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas 

forbehold om endringer i gebyrer.

OFFENTLIGE/KOMMUNALE AVGIFTER

Kr 4 591 pr. år 2020

Oppgitte avgifter kan være avhengig av bruk.

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.

AREAL

BRA: ca. 240

Takstmann har estimert en grunnfalte på ca. 120 kvm på 

bygget. Det er to fulle etasjer som medfører BRA ca. 240 kvm. 

Det er ikke gjort noe detaljert oppmåling og avvik kan 

forekomme.

Det er ikke mottatt byggetegninger fra kommunen. Megler kan 

ikke kontrolere om det er gjort endringer i henhold til da det 

ble oppført.

ANTALL SOVEROM

6

Se for øvrig informasjon under punktet «areal», og eventuell 

kommentar under «innhold» feltet.

EIERFORM

Eier

BOLIGTYPE

Landbrukseiendom

PARKERING

På egen tomt
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TOMT

Gnr. 314, bnr. 4 i Molde kommune.

Tomteareal er ca. 140900 m² på eiet tomt.

Gårdskart viser 58,9 da skog, fordelt på:

- 23,2 daa særs høy bonitet, 

- 16,6 daa høy bonitet

- 19,1 middels bonintet. 

I tillegg er det 5,9 daa uproduktiv skog og 17,3 daa annet areal.

Gårdskart viser 44,7 daa fulldyrket og 13,8 daa innmarksbeite. 

Arealene ligger på begge sider av tunet og er borleid til og bite 

av nabobruk. Arealene er lettbrukt og i god hevd.

Beregnet areal av uregistrert jordsameie der 114/4 er registrert 

med andel er på 17 758 daa.  Det er oppgitt at dette er 14.9 % 

av sameiet. 

Konsesjon:

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig. 

Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon iht. 

avtalte kjøpsbetingelser når det gjelder pris. Dersom kjøper 

ikke får innvilget konsesjon pga at avtalt pris ikke godkjennes jf. 

konsesjonsloven § 9 a, eller konsesjon innvilges med 

forutsetning av avståelse av grunn til nabobruk, det offentlige 

e.l., står hver av partene fritt i å annullerer eller reforhandle 

avtalen. Ved en eventuell annullering har partene intet å kreve 

overfor hverandre. Kjøperen bærer alle kostnader knyttet til 

konsesjonssøknaden.

Kjøper bærer risiko for at konsesjon blir nektet på annet 

grunnlag, eksempelvis kjøpers kompetanse, kjøpers 

driftsplaner eller andre forhold som tilligger kjøper som søker, 

jf. blant annet konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 2- 4 eller § 9 

andre til fjerde ledd. 

Dersom konsesjon nektes på grunnlag kjøper bærer risikoen 

for, skal oppgjøret likevel gjennomføres, jf. 

eiendomsmeglingsforskriften § 6-5 (1), jf. 

eiendomsmeglingsloven § 6-9 (3). Dersom vedtaket påklages 

skal oppgjør likevel ikke finne sted før én måned etter at 

Fylkesmannen har truffet endelig avslagsvedtak. I disse 

tilfellene er det et vilkår for frigivelse av kjøpesummen at 

kjøper har fått nødvendig sikkerhet for kjøpesummen gjennom 

tredjemannspant i eiendommen eller at det blir enighet 

mellom partene om annen sikkerhet. 

Selger forplikter seg til lojalt å medvirke til at det etableres 

sikkerhet for kjøpesummen, eksempelvis gjennom å samtykke 

til tinglysing av kjøpers pantedokument på eiendommen, og at 

kjøper gis rett til å disponere over eiendommen, blant annet 

gjennom videresalg.

Kjøper er forpliktet til å gjøre sin finansieringsforbindelse kjent 

vilkårene knyttet til konsesjonsrisiko med tilhørende 

oppgjørsvilkår.

Eiendommen er pålagt bo- og driveplikt i henhold til 

konsesjons- og jordlovens bestemmelser.

Boplikt betyr at kjøperen må bosette seg på eiendommen 

innen ett år og bo der selv i minst 5 år. 

 

Dersom interessenter har planer om å ikke oppfylle boplikten 

ved kjøp av eiendommen, anbefales det å forespørre de lokale 

landbruksmyndigheter i forkant av at bindende bud inngis.

Alt jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord og 

innmarksbeite) er drivepliktig i henhold til jordlovens 

bestemmelser, uavhengig av arealets størrelse. Eiendommen 

har slikt areal og er således underlagt driveplikt.

Driveplikten varer gjennom hele eiertiden, fra man blir eier og 

til man overdrar eiendommen til noen andre. Driveplikten kan 

oppfylles på to måter - personlig oppfyllelse og oppfyllelse 

ved bortleie. Eieren må bestemme seg for om en ønsker å 

drive jorda selv eller å oppfylle driveplikten ved bortleie innen 

ett år fra overtakelse av eiendommen. Jordloven oppstiller for 

øvrig visse vilkår for at en avtale om jordleie skal være gyldig.

Det er en løpende avtale frem til 31.12.2023 vedørende 

bortleie av 35 dekar, samt alt beite ovenfor våningshus på gnr. 

114 (nå 314), bnr. 4 mot avgift på kr 3.000,- 

Konf. megler for mer informasjon.
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Odel:

Det påhviler odelsrett på eiendommen.

Det hviler odel på eiendommen. De odelsberettigede har ikke 

fraskrevet seg sin odelsrett. Det tas forbehold om ukjente 

odelsberettigede.

Dersom eiendommen blir tatt på odel, er selgeren forpliktet å 

tilbakeføre kjøpers tap/differansen mellom kjøpesummen og 

odelstakst (begrenset oppad til garantibeløpet) når dette er 

endelig fastsatt. Inntil spørsmålet om odelsløsning er avklart 

skal 20% av kjøpesummen stå på meglers klientkonto og ikke 

bli utbetalt til selger. Beløpet skal stå som sikkerhet for kjøpers 

eventuelle tap som følge av at odelsløsningssummen blir satt 

lavere enn kjøpesummen. Dersom tapet blir større enn 

tilbakeholdt beløp, er dette kjøperens fulle og hele 

økonomiske ansvar, og kan ikke rettes som krav mot selger. 

Kjøper må selv bære eventuelle saksomkostninger samt øvrige 

utgifter i forbindelse med et ev. krav om odelsløsning, 

herunder et ev. tap av påløpte utgifter til konsesjonsgebyr, 

dokumentavgift og tinglysningsgebyrer. Videre skjer alle 

påkostninger, investeringer eller liknende for kjøpers risiko fra 

overtakelse til endelig odelstakst er fastsatt, og det kan ikke 

reises krav mot selger som følge av tap ved slike påkostninger, 

investeringer eller lignende. Kjøper plikter å holde 

eiendommen forsvarlig ved like fra overtakelse til endelig 

odelstakst er rettskraftig, slik at den ikke forringes. 

Odelssøksmål må reises av de odelsberettigede innen 6 mnd 

fra overdragelse/tinglysing av skjøte. Ytterligere informasjon 

kan fås v/henvendelse til oppdragsansvarlig.

BYGGEÅR

Ca. 1860 i følge takstmann.

INNHOLD

Hovedetasje: Gang, kjøkken, stue, soverom og bad.

Loft: Gang, 5 soverom, 2 disp. rom. 

I tillegg er det eldhus, løe og Stølsbu/hytte.

STANDARD

Boligen er slitt, og det er behov for renovering ut i fra dagens 

standard. 

Nyere tak med pipebeslag.

Hvitevarer eller brunevarer medfølger.

BELIGGENHET

Eiendommen ligger flott til med utsikt over bygda og sjøen. 

Det er ca. 100 meter grusvei frem til tunet fra Langevegen.

Fra boligen er det kort vei til Vistdalsheia hvor det er flott 

skimuligheter på for langrenn og topptur. 

Det er også kort vei til sjøen og Vista hvor det er mulighet for 

laksefiske. 

ADKOMST

Følg riksvei 660 fra Åfarnes. Etter du har passert skiltet med 

Vistdal tar du til høyre når det er skiltet mot Lange. 

Etter ca. 1 km tar du av til høyre opp grusvegen som går over 

tunet. Kjører du forbi skilting til Måsvasbu har du kjør for langt.

BYGGEMÅTE

Ihht takstmann: 

"Våningshus: Grunnmur er oppført i av gråstein med påstøpt 

innvendig og med en støt skillemur i sør. Vegger i begge ender 

av bygninger er av bindingsverk, laftet tømmer for øvrig. 

Utvendig stående kledning med unntak i sørvest der det er 

synlig tømmervegger  og mot nordvest er det alu. plater. 

Vinduer av isolerglass med unntak av to koblet vindu på loft. 

Taktekking stålpanner fra 2012 og sperrer og taktro. 2 teglpiper 

med beslag over tak. I kjeller i sør er en bereder plassert. 

Røropplegg er kobber og PVC. Det er stubbgolv og sannsynlig 

isolasjon under kjøkken og bad. 

1. etasje har hovedinngang fra øst. I Sørvest er det vindfang, 

kjøkken, stue og et soverom. I nord hovedinngang med trapp 

til loft og bad i sør stue/kårkjøkken og kammers. Badet er 

innredet med dusjakbinett, vask og wc. På golv er det belegg 

og baderomsplater på vegger. Veggovn til oppvarming.  I stue 
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og hovedinngang er det synlige tregolv ellers belegg. I 

vindfang og kjøkken er det panel på vegger, ellers malt på 

plater. Kjøkkeninnredning er eldre. I stue en varmepumpe, i 

tillegg er det vedfyring.

Loft er inndelt i gang, 5 soverom og 2 uinnredet rom i sør. På 

loftgang er det delvis synlige tømmervegger, porøs huntonitt 

på vegger og under tak i soverom, ellers malt på plater. På 

loftgang og 2 soverom er det belegg på golv, eller eldre 

tregulv, delvis malt. På loftgang er det sikringsskap med kurs 

sikringer en del nytt ledningsnett.

Bygningen er eldre og er malingsslitt utvendig og det er 

mangelfull isolasjon.

Det er nyere vindu i bygningen og nytt tak med pipebeslag. 

Innvendig er det nå innredet et bad og det er innlagt vann fra 

vassverk. Bygningen har en flott beliggenhet".

Driftsbygning: Bygningen er eldre og har ingen bruksverdi. Den 

består delvis av laftet tømmer. Taktekking er eternitt og rustent 

bølgeblikk. Bygningen bør fjernes helt eller delvis. Eternitt er 

spesialavfall og må behandles deretter. Det blir rivekostnader 

og deponering. Det er mulig deler av bygningen, bla. murer 

kan nyttes.

Steinhytte: I langedalen har eiendommen nyere steinhytte og 

eldre løemurer. Hytte har vegger av gråstein ble fjernet og 

gjenoppbygget med steinvegger, delvis med tilskudd fra 

kulturmidler. Grunnflate på 25 kvm. Taktekking torv. Inne i 

hytten er det tregolv, og panel på vegger.

NYTTIG INFORMASJON VED KJØP AV BRUKT BOLIG

Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger 

og du må ikke  tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte 

boliger har feil, men de færreste har mangler etter 

avhendingsloven.

Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være 

beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at 

eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å 

sette seg grundig inn i opplysningene som gis i 

salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås.

Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke 

en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, 

aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer 

tilstanden gradvis.

Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har 

begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig 

avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser 

må forventes og aksepteres.

Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake 

eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på 

avtalen.

Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som 

kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du 

reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor 

boligselgerforsikringsselskapet/selger.

Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 

måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget 

mangelen.

Ta kontakt med megler eller forsikringsselskapet der det er 

tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager 

forhold du mener kan være en mangel.

BRUKSTILLATELSE / FERDIGATTEST

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i 

Molde kommunes arkiv. Boligen er oppført i ca 1860, noe som 

er før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det 

er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv 

for tiden før 1965.

Det foreligger heller ingen tegninger fra byggeår i Molde 

kommunes arkiv, og megler har derfor ikke kunnet foreta 

kontroll av dagens bruk opp mot eventuelle godkjente 

tegninger.

Molde kommune bekrefter at boligen er lovlig oppført.
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OPPVARMING

Elektrisk og vedfyring.

REGULERING

Eiendommen ligger i LNF området og LNF-spredt 

boligbygging (landbruk-, natur- friluftsområde). Dette kan 

medføre begrensninger knyttet til bruk og utvikling til 

eiendommen.

Det er lagt ut forslag til reguleringsplan for Bjerkeli sand til 

offentlig ettersyn. Planområdet ligger i nærområdet.

VEI, VANN OG AVLØP

Vann fra egen brønn. Vannkvalitet er ikke kontrollert.

Septiktank hvor tømming betales via kommunale avgifter.

Privat veg på ca 120. meter fra hovedveg.

SKATTEMESSIG FORMUESVERDI

Det er etterspurt formuesverdi, men ikke mottatt

Selger meddeler formuesverdi pålydnde kr 1.270.210 for 2019. 

Verdien er basert på bolig som sekundærbolig. 
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VISNING

Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant 

annet eiendomsmegler1.no og finn.no, eller ved at interesserte 

kjøpere gjør en nærmere avtale med megler.

MEGLERS PLIKT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV 
HANDELEN – HVITVASKINGSLOVEN

I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å 

gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll av reelle 

rettighetshavere, mv). Kundetiltak skjer løpende og vil blant 

annet gjennomføres når handel inngås og ved gjennomføring 

av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke om 

hvitvasking eller terrorfinansiering.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal 

meglerforetaket ikke gjennomføre transaksjonen med kjøper. 

Ved meglerforetakets avvikling av kundeforholdet, vil avtalen 

mellom partene være bindende, men meglerforetaket kan ikke 

bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke gjøres 

ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at 

meglerforetaket overholder sine plikter etter 

Hvitvaskingsloven.

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere mistenkelige 

transaksjoner til Økokrim.

BUDGIVNING

Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere 

akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte 

visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om 

budgivning.

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, 

opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig 

til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til 

selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. 

Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi 

av legitimasjon og underskrift.

Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til 

budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal 

det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. 

For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk 

budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen 

godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler 

om hvordan du legger inn bud.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller 

telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir 

kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er 

budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert 

og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger 

å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er 

akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å 

legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist 

er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud 

kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert.

Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller 

budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av 

megler og kan formidles til selger og andre interesserte.

OVERTAKELSE

Eiendommen overtas av kjøper etter nærmere avtale, tidligst 

seks uker etter at  konsesjonsvedtak er truffet. Positivt 

konsesjonsvedtak med vilkår om boplikt er uten betydning for 

kjøpers plikt til å overta eiendommen etter foregående setning.

Nektes konsesjon som følge av forhold kjøper bærer risikoen 

for, overtas eiendommen senest én mnd. etter at 

Fylkesmannen har truffet vedtak.

Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgifter 

og oppebærer eventuelle inntekter.

Risikoen for eiendommen går over på kjøper når han har 

overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøper ikke til fastsatt 

tid, og årsaken ligger hos vedkommende, har kjøper risikoen 

fra det tidspunktet han kunne ha fått overta bruken.

Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke 

kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at 

eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en 

hendelse som selger ikke svarer for.

EIER

May-Iren Eriksen og Hilde Elin Sæther.
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HEFTELSER

Utskifting

Tinglyst dato 23.03.1866

Utskifting

Tinglyst dato 20.07.1866

Utskifting

Tinglyst dato 20.05.1889

Utskifting:

Utskifting

Tinglyst dato 20.05.1889

Utskifting:

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Tinglyst dato 03.03.1950

Bestemmelse om veg:

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Tinglyst dato 22.03.1967

Erklæring/avtale:

Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Tinglyst dato 18.04.1967

Bestemmelse om veg:

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Tinglyst dato 03.07.1981

Jordskifte:

Grensegangssak

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Tinglyst dato 29.10.1981

Jordskifte:

Grensegangssak

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Tinglyst dato 13.04.1984

Skjønn:

Bestemmelse om gjerde

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Gnr. 114, bnr. 4 Kristen Seter skal gjrde ovenfor eiga innmark 

fra merkepåle nr 7, til merkepåle nr 8. ca. 280 meter.

Tinglyst dato 06.08.1987

Skjønn:

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Tinglyst dato 25.08.1988

Jordskifte:

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Tinglyst dato 09.10.2001

Jordskifte:

Sak: 15-198711REN-JMOL LANGE - NESSET

ROMSDAL JORDSKIFTERETT

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Tinglyst dato 24.04.2018

Rettighet:

LEIE AV AREAL

LEIE-TID:  30 ÅR

Gjelder denne registerenheten med flere

Tinglyst dato 18.07.1980

Ovenstående heftelser vil følge eiendommen ved salg, og ved 

inngivelse av bud  aksepteres disse av budgiver/kjøper. 

Kommunen har panterett som sikkerhet for riktig betaling av 

kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt.

Selger bærer risikoen for at kjøper kan overta boligen uten 

andre heftelser enn de som det er avtalt at følger med i 

handelen. Gjennomføring av handelen er betinget av at det 

ikke er heftelser som ikke lar seg innfri.
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ANDRE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) 

er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser 

knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler 

(såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne 

eiendommen.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

Meglers vederlag:

Provisjon med 3,1 % av kjøpesum. I tillegg betales 

Oppgjørsgebyr kr 4 000,-, Tilretteleggingsgebyr kr 10 000,-, 

Utleggsgebyr kr 300,-, Gebyr diverse registersøk kr 1 250,-, 

Kopi tinglyste erklæringer kr 200,-, Markedsføringspakke 

Standard kr 12 500,-og visninger med kr 1 990,- pr visning. Alle 

priser inkluderer 25% mva.

Boligen selges ved fullmektig. Fullmektig har derfor ikke 

førstehåndskunnskap om boligen, og har i begrenset grad 

kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene.

Selger har selv ikke bebodd boligen. Selger har derfor ikke 

førstehåndskunnskap om boligen, og har i begrenset grad 

kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene.

Boligen vil ikke bli ytterligere rengjort og mesteparten av 

inventar/løsøre vil medfølge foruten:

 

Svart gyngestol (fra soverommet i 2 etasje)

dekor-håndklehylle (fra kjøkkenet)

kaffekvern

kjøkkenmaskin (fra spiskammerset)

 

SEFRAK

Våningshus,eldhus og løe er markert i gul kategori i SEFRAK-

registeret. Dette kan medføre begrensinger ifm. eventuell 

riving eller endring på bygningen, og riving endring er 

meldepliktig. 

SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av 

faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en 

landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et 

omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. I dag er 

det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med 

fylkeskommunene. På http://www.ra.no/ finnes mer 

informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen 

som er registrert.» Konferer megler for mer informasjon

Det medfølger jaktrettigheter. Jordsameiet samlet selger 

rettigheter med treårsavtaler.  

LANDBRUKSTAKST

Landbrukstakst er avholdt den 28.05.2019 av takstmann 

Magnar Solheimdal.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, men selgers 

egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven. 

Kjøper gjøres oppmerksom på den særskilte risiko ved ev 

mangelskrav, ettersom selger ikke har tegnet 

boligselgerforsikring.

Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. 

Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

BOLIGKJØPERFORSIKRING

EiendomsMegler 1 formidler Boligkjøperforsikring fra HELP 

Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet 

og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede 

feil eller mangler de neste fem årene. Du kan ta kontakt med 

megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese 

mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som 

kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er 

en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. 

Ved kjøp av landbrukseiendom/ småbruk, er det kun forhold 

tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For 

nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler 

mottar tegningsprovisjon fra HELP.

AVTALEBETINGELSER

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til  
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takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra 

kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved 

besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom 

(avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg 

noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som 

er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers 

ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for 

eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til 

profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 

med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen 

eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra 

selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen 

etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe 

han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at 

kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha 

oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før 

bindende avtale ble inngått.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen 

tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan 

offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter 

og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk 

kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om 

oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret 

av meglerforetaket i min. 10 år. Se eiendomsmegler1.no for 

mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

VEDLEGG

Egenerklæring

Takst datert 28.05.19

Kommunal informasjon 20.02.20

Tinglyste erklæringer

- avtale om veg,

- Erklæring 

- Jordleieavtale

- Jordskifte

FINANSIERING

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en 

dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din megler om 

dette.

FORSIKRING

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr 

Fremtind Forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler 

setter deg gjerne i forbindelse med en god forsikringsrådgiver.

VERDIVURDERING

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å 

selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle 

markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om 

eiendomsmarkedet der du bor.

OPPDRAGSANSVARLIG

Amund Øien Sønslien

Eiendomsmegler

Telefon: 902 11 687

E-post: amund.sonslien@em1.no
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA
TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN
Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes boligselgerforsikring eller ikke.
Dersom det skal tegnes boligselgerforsikring må siste side også fylles ut av både megler og selger. 

SALGSOBJEKT 

 
Det må foreligge Tilstandsrapport Bolig (TB) i følgende tilfeller: 
- Alle typer frittliggende eneboliger med eget gnr./bnr. og evt. snr. og evt. fnr. (også rekkehus, tomannsbolig, og fritidseiendom) ved: 
- Salg for dødsbo og andre tilfeller der selger/fullmektig ikke kjenner til eiendommen/ubebodd av selger siste 12 mnd. 
- Oppgjørs-/honoraroppdrag 
- Salg av kombinasjonseiendommer. 
Det er aldri krav til TB ved salg av leiligheter (andel, aksje og selveier). 
Dersom TB ikke foreligger etter kravene i vilkårene pkt. 5.1, kan Protector Forsikring ASA nedsette ansvaret, jf. FAL §4-8. 
Tilstandsrapport skal ikke være eldre enn 6 måneder. Ved avvik kan selskapet nedsette ansvaret, jf. FAL 4-8. 
 

 Enebolig  Tomt

 Hytte/Fritidsbolig  Rekkehus

 To/Flermannsbolig  Selveierleilighet

 Andelsleilighet  Boliger som ikke er as is

 Annen bolig

Gnr. Bnr. Snr. / Andelsnr. / Aksjenr. Festenr./Leilnr. Org.nr Andel./Aksje.

314 4 0    
Adresse Postnr.

Langevegen 101 6364
Sted Kommune

VISTDAL NESSET
Byggeår Når kjøpte du boligen? Hvor lenge har du bodd i

boligen?
Har du bodd i boligen de
siste 12 mnd.?

Hvis NEI: Krav til BSR/TB på
objekter med eget gnr./bnr.
og evt. fnr. og evt. snr. (også
rekkehus/tomannsbolig, og
fritidseiendom)

  01.01.2019 0 Nei

I hvilket forsikringsselskap er det tegnet villa-/husforsikring? (ikke innboforsikring)

Eika forsikring
Er villa-/husforsikringen utvidet med sopp/råtedekning?     Ja    Nei    Vet ikke

Polise-/avtalenr.

Vet ikke
 Ved dødsbo/ved fullmakt, kryss her Ved salg fra dødsbo eller andre tilfeller hvor selger/fullmektig ikke kjenner eiendommen, skal

ikke spm besvares, men egenerklæringen skal foreligge. NB! Krav til BSR/TB på objekter
med eget gnr./bnr. og evt. fnr. og evt. snr. (også rekkehus/tomannsbolig, og
fritidseiendom).

Hjemmelshavers navn

Kristen Sæthers dødsbo v/May-Iren Eriksen

SELGER (1)
Etternavn Fornavn

Sæther Kristen
Tlf.privat Mobil E-post

     
Ny adresse Postnr. Sted

     

SELGER (2)
Etternavn Fornavn

Sæther Mona
Tlf.privat Mobil E-post

  +4740038171 mona.neetunt@gmail.com
Ny adresse Postnr. Sted

Postboks 182 1451 NESODDTANGEN

Dersom egenerklæringen fylles ut av andre enn eier (hjemmelshaver), bes grunnen oppgitt

Undertegnede er verge for May-Iren Eriksen, se tidligere innsendte vergefullmakt.

Side 1 av 4
INITIALER KJØPER (V/OPPGJØRSOPPDRAG): _______ INITIALER SELGER: _______
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SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN
Alle spørsmål som besvares med ”Ja” skal utdypes nærmere i kommentarfeltet.
 
1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet bad/våtrom, f.eks. sprekk i fliser, feil eller lekkasje ved sluk, membran/tettesjikt eller
andre steder?

 Ja    Nei Kommentarer

1.1. Kjenner du til om det er utført arbeid eller oppussing på bad/våtrom siste 10 år?

 Ja    Nei Kommentarer

1.2. Er arbeidet utført av faglært?

 Ja    Nei Kommentarer

1.3. Foreligger det dokumentasjon på disse arbeidene?

 Ja    Nei Kommentarer

1.4. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?

 Ja    Nei Kommentarer

2. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn eller
lignende?

 Ja    Nei Kommentarer

3. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i
kjelleren/underetasje/krypkjeller/garasje?

 Ja    Nei Kommentarer

3.1. Kjenner du til om det er utført arbeid med drenering/fuktsikring siste 10 år?

 Ja    Nei Kommentarer

3.2. Er arbeidet utført av faglært?

 Ja    Nei Kommentarer

3.3. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?

 Ja    Nei Kommentarer

4. Kjenner du til om det er/har vært setningsskader/skjevheter på boligen/eiendommen, f.eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller
lignende?

 Ja    Nei Kommentarer

5. Kjenner du til om det er/har vært skadedyr i boligen, f. eks. rotter, mus, maur og lignende?

 Ja    Nei Kommentarer

6. Kjenner du til om det er/har vært, insekter som f.eks pelsbille eller skjeggkre (herunder perlekre, sølvkre eller tilsvarende) i
boligen/sameiet eller borettslaget?

 Ja    Nei Kommentarer

7. Kjenner du til om det er/har værtsopp, også svertesopp, råteskader eller fukt i boligen?

 Ja    Nei Kommentarer

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

 Ja    Nei Kommentarer

8.1. Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasse / garasje / tak / fasade siste 10 år?

 Ja    Nei Kommentarer

8.2. Er arbeidet utført av faglært?

 Ja    Nei Kommentarer

8.3. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?

 Ja    Nei Kommentarer

Side 2 av 4
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9. Kjenner du til om det er/har vært feil ved el-anlegget, f.eks. gjentagende sikringsbrudd, svimerker, varmgang eller lignende?

 Ja    Nei Kommentarer

9.1. Kjenner du til om det er utført kontroll på el-anlegg fra offentlig myndighet, Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller evt. andre tilsvarende
kontrollinstanser?

 Ja    Nei Kommentarer

9.2. Kjenner du til om elektriske arbeider/elektrisk anlegg i boligen er utført av en godkjent elektroinstallatør?

 Ja    Nei Kommentarer

9.3. Kjenner du til om arbeider er utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller ufaglærte?

 Ja    Nei Kommentarer

9.4. Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av el-anlegget?

 Ja    Nei    Deler Kommentarer

10. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd tilbakeslag, tett sluk eller lignende?

 Ja    Nei Kommentarer

10.1. Kjenner du til om det er utført arbeid/kontroll av vann/avløp siste 10 år?

 Ja    Nei Kommentarer

10.2. Er arbeidet utført av faglært?

 Ja    Nei Kommentarer

10.3. Er arbeidet utført ved egeninnsats/vennetjeneste eller av ufaglærte?

 Ja    Nei Kommentarer

11. Kjenner du til reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, offentlig vedtak eller uoffisielle rettigheter/forpliktelser/varsler/tvister
som kan medføre endring i bruk av eiendommen eller av eiendommens omgivelser, og/eller forslag til dette?

 Ja    Nei Kommentarer

12. Kjenner du til om det er foretatt endringer i boligen som avviker fra de opprinnelige plantegningene, f.eks. innredet kjeller, loft,
bod, tilbygg/påbygg e.l.?

 Ja    Nei Kommentarer

12.1. Er dette godkjent hos bygningsmyndighetene?

 Ja    Nei    Vet ikke Kommentarer

13. Kjenner du til pålegg/heftelser/krav fra f.eks. kommunen eller andre offentlige instanser vedrørende eiendommen, f.eks. oljetank,
sentralfyr, septiktank, avløp e.l.?

 Ja    Nei Kommentarer

14. Selges eiendommen med utleiemulighet, leilighet, e.l.?

 Ja    Nei Kommentarer

14.1. Er enheten godkjent for varig opphold?

 Ja    Nei    Vet ikke Kommentarer

15. Foreligger det løpende leiekontrakt på hele eller deler av boligen/eiendommen?

 Ja    Nei Kommentarer

16. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter / tilstandsvurderinger / boligsalgsrapporter utarbeidet de siste 5 år?

 Ja    Nei Kommentarer

17. Kjenner du til om det er foretatt radonmåling på eiendommen?

 Ja    Nei Kommentarer

18. Er det andre forhold ved eiendommen som er relevant for kjøper? (De øvrige svarene er ikke uttømmende for å oppfylle
opplysningsplikten overfor kjøper eller selskap)

Jeg er verge for May-Iren Eriksen, og har aldri besiktiget eiendommen.
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ANSVARLIG MEGLER (må fylles ut)
Meglers oppdragsnummer

13190450
Firma Avdeling

EiendomsMegler 1 Midt Norge EiendomsMegler 1 Molde
Ansvarlig megler/eiendomsmeglerfullmektig

Amund Øien Sønslien

TEGNING AV BOLIGSELGERFORSIKRING

TIL KJØPER: TIL SELGER:
For øvrig oppfordrer selger potensielle
kjøpere til å undersøke eiendommen
grundig, jf. avhendingsloven § 3-10,
gjerne også sammen med en
bygningskyndig. Konferer med selger
eller eiendomsmegler dersom noen av
opplysningene i egenerklæringsskjemaet
er uklare, eller dersom det er ønskelig
med ytterligere informasjon eller
utlevering av rapporter som nevnt i pkt.
16.

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 helt eller delvis
regress for sine utbetalinger, eller
selskapets ansvar vil settes ned eller falle
bort, jf. vilkår for boligselgerforsikring
punkt 9 og forsikringsavtaleloven kapittel
4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som
selger etter avhendingsloven, og om
Protector Forsikring ASA sitt
boligselgerforsikringstilbud.
Jeg er klar over at premietilbudet som er
gitt av megler, kun er bindende for
Protector Forsikring ASA i 6 - seks
måneder fra signering av dette skjema.
Etter 6 måneder må
egenerklæringsskjemaet signeres på nytt,
og eventuelle endringer må påføres.
Prisen ved ny signeringsdato legges til
grunn. TB skal fornyes etter 6 mndr. fra
rapportdato. Dette er selgers ansvar.

 Ja, jeg tegner herved boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest vilkårene av 1. januar 2020 og produktark om
boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger. Gyldig forsikring forutsetter at premie er betalt.
Dersom det er mer enn 12 måneder fra tidspunktet for budaksept til avtalt overtakelse, trer forsikringen først i kraft på
overtakelsesdagen. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen først i kraft ved overtagelse. Forsikringen er ugyldig dersom den er tegnet i
strid med vilkårene, jf. pkt. 6 og 7 i vilkårene.

 Jeg bekrefter at eiendommen ikke selges som ledd i næringsvirksomhet, til leietaker, til personer som bor eller har bodd på
eiendommen, ektefeller, slektning i opp- eller nedadstigende linje, søsken eller andre som tilhører eller har tilhørt husstanden, eller for
øvrig i strid med vilkårenes pkt. 7.

 Jeg er kjent med at dersom TB ikke foreligger etter kravene i vilkårene, pkt. 6.1, kan Selskapet nedsette ansvaret, jf. FAL § 4-8.

 Jeg er innforstått med at Protector Forsikring ASA i det tilfellet det er tegnet boligselgerforsikring vil innhente dokumentasjon fra
eiendomssalget og ta kontakt med alle nødvendige parter ved en eventuell reklamasjonssak. Formålet med innhentingen er å kunne
vurdere dekning ifht forsikringsavtalens vilkår. Vi vil oppbevare disse opplysningene til formålet med behandlingen opphører.

 Nei, jeg tegner ikke boligselgerforsikring, men jeg bekrefter at megler har tilbudt meg å tegne det.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring dersom det er avkrysset for «annet» på salgsobjekttype. Forsikringen gjelder ikke salg mellom
ektefeller, slekt i opp- eller nedadgående linje, søsken, mellom personer som bor eller har bodd på eiendommen, eller andre som tilhører
eller har tilhørt husstanden, eller når salget skjer som ledd i selgers næringsvirksomhet. Dette skjema kan kun benyttes ved salg formidlet
gjennom megler/advokat som har avtale med Protector Forsikring ASA.

Dato Sted

   
Selger (1) underskrift Selger (2) underskrift

   

NB! Ved oppgjørsoppdrag skal også kjøper signere egenerklæringsskjema: _________________________________

Dette er en del av forsikringsavtalen mellom selger og forsikringsselskapet. Sist endret: 01.01.2020

Tegningsdato: 25.05.2020

Side 4 av 4
INITIALER KJØPER (V/OPPGJØRSOPPDRAG): _______ INITIALER SELGER: _______

  

27



 
VILKÅR BOLIGSELGERFORSIKRING 
Boligselgerforsikringen dekker forsikringstakers ansvar etter avhendingsloven. Med «Selskapet» menes i det følgende forsikringsgiver Protector 
Forsikring ASA. Forsikringstaker er selger av eiendommen som fremgår av kjøpekontrakten og hvor det er tegnet boligselgerforsikring hos 
Protector Forsikring ASA. Med «kjøper» forstås den person som har kjøpt den eiendom som fremgår av kjøpekontrakten. Forsikringen kan 
tegnes på eiendommer i Norge. 
 
1   HVORDAN TEGNE BOLIGSELGERFORSIKRING: 
1.1 Selskapet utsteder tegningsdokument benevnt «egenerklæringsskjema».  

1.2 Tegningsdokumentet kan benyttes for tegning av forsikring i 6 måneder regnet fra dets angitte utstedelsesdato. 

1.3 Forsikring tegnes ved forsikringstakers avkryssing for tegning og signering av tegningsdokumentet. 

 
2        HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR: 
2.1 Forsikringen gjelder for selger av den boligeiendom som fremgår av forsikringsbeviset. 
2.2 Gyldig forsikring forutsetter at premie er betalt. 

 
3   NÅR FORSIKRINGEN GJELDER: 
3.1 Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger. 
3.2 Dersom det er mer enn 12 måneder fra tidspunktet for budaksept til avtalt overtakelse, trer forsikringen først i kraft på 

overtakelsesdagen. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen først i kraft ved overtakelse. 
3.3 Forsikringen løper deretter i den perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelsen av eiendommen  

jf. avhendingslova av 3. juli 1992 nr.93 § 2-4 (2). 
3.4 Forsikringen dekker ikke forhold som oppdages før forsikringen trer i kraft, jf. pkt. 2.1, 2.2 og 2.3. 

 
4   HVILKE SKADER SELSKAPET SVARER FOR: 
4.1 Selskapet svarer for selgers mangelansvar etter avhendingsloven med de begrensninger som eventuelt er inntatt i kjøpekontrakt 

og/eller som følger av disse forsikringsvilkår. 
4.2 Ved salg av kombinasjonseiendom svarer selskapet bare for skader ved den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til 

boligformål. 
4.3 Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med direkte tilhørende garasje som omfattes av 

forsikringen. 
 

5   BOLIGSELGERFORSIKRINGEN OMFATTER IKKE: 
5.1 Avtaler selger og kjøper har gjort i forbindelse med salgsprosessen vedrørende arbeider/utbedringer. 
5.2 Garantier eller andre lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike. 
5.3 Krav knyttet til manglende rengjøring og rydding av eiendommen, eller krav knyttet til tilbehør som skal følge med eiendommen. 
5.4 Forhold som oppstår eller påføres boligeiendommen i perioden mellom budaksept og kjøpers overtakelse.  
5.5 En redusert boligverdi som skyldes skadedyr/insekter, for eksempel skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og 

tilsvarende.  
5.6 Rådgivning og/eller bistand ved inndrivelse av utestående oppgjør ved kjøpers tilbakehold av kjøpesum. 
 

6   DET MÅ FORELIGGE TILSTANDSRAPPORT I FØLGENDE TILFELLER: 
6.1 Alle typer frittliggende enebolig med eget gnr./bnr. og evt. s.nr og evt. f.nr. (også rekkehus, tomannsbolig og fritidsboliger) ved: 

- Salg for dødsbo 
- Bolig ubebodd av selger siste 12 mnd. 
- Tilfeller hvor selger/fullmektig ikke kjenner eiendommen 
- Salg av kombinasjonseiendommer 
- Oppgjørs-/honoraroppdrag 
Det er aldri krav til Tilstandsrapport ved salg av leiligheter (andel, aksje og selveier). 

6.2 Dersom Tilstandsrapport ikke foreligger etter kravene i pkt. 5.1, kan Selskapet nedsette ansvaret, jf. FAL §4-8. 
6.3 Tilstandsrapport skal ikke være eldre enn 6 måneder. Ved avvik kan Selskapet nedsette ansvaret, jf. FAL 4-8. 

 
7   BOLIGSELGERFORSIKRINGEN ER UGYLDIG I FØLGENDE TILFELLE: 
7.1 Ved salg til leietaker eller mellom personer som bor eller har bodd på eiendommen siste 12 måneder. 
7.2 Når salget skjer i næringsøyemed. Med næringsøyemed menes tilfeller der selger eier 5 eller flere eiendommer/enheter, eller driver 

omsetning/utvikling/utleie mv. av eiendom som næring eller på annen måte med profittformål.  
7.3 Ved salg mellom ektefeller, slektninger i opp- eller nedstigende linje, søsken eller andre som tilhører eller har tilhørt husstanden. 
7.4 Foreligger det ugyldig tegning, og Selskapet har foretatt et oppgjør overfor kjøper, forbeholder Selskapet seg retten  

til å kreve det utbetalte beløpet tilbake fra selger. 
7.5 Dersom tegning av forsikring jf pkt. 1.3 har funnet sted mer enn 6 måneder etter tegningsdokumentets utstedelsesdato jf pkt. 1.2.   

 
8   FORSIKRINGSSUM 
8.1 Selskapets ansvar er begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til NOK 10 000 000,- 

Utover dette dekkes kun forsinkelsesrenter av forsikringsutbetalingen, jf. FAL §8-4 samt forholdsmessige sakskostnader i 
rettslige prosesser. Maksimalbeløpet gjelder også som begrensning i et eventuelt hevingsoppgjør.  
 

8.2 Alle mangelskrav som inngår i kjøpers krav mot selger regnes som ett forsikringstilfelle. 
 
9   BEHANDLING AV KRAV UNDER BOLIGSELGERFORSIKRINGEN 
9.1 Reises mangelskrav mot selger skal Selskapet underrettes uten ugrunnet opphold. Selger er forpliktet til å gi alle opplysninger som 

har/kan ha betydning for sakens behandling og forøvrig bistå i den utstrekning Selskapet finner nødvendig i forbindelse med krav som 
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rettes mot selger og Selskapet, jf. FAL § 4-10. Selger samtykker også i at Selskapet kan innhente opplysninger tilknyttet saken direkte fra 
eiendomsmegleren. Selger forplikter seg ellers til å bidra til at saken opplyses på best mulig måte. Dette betyr også å stille til møter, 
både i og utenfor rettslige prosesser. Eventuelle tap eller utgifter i forbindelse med møter dekkes ikke av Selskapet. 

9.2 Selskapet blir fritt for ansvar dersom selger ikke fremsetter sitt krav mot Selskapet innen ett år etter at selger fikk kunnskap om de 
forhold som begrunner kravet mot han, og kravet etter sin begrunnelse faller inn under forsikringen jf. FAL § 8-5, 1. ledd. 

9.3 Uten Selskapets skriftlige samtykke må selger verken helt eller delvis innrømme ansvar, eller forhandle om utbetaling til kjøper. 
Selskapet er ikke bundet av selgers erkjennelse av ansvar, forhandlinger, avtale om utbedringer etc. 

9.4 Blir krav reist mot Selskapet og ansvaret omfattes av forsikringen, betaler Selskapet de nødvendige omkostninger for avgjørelse 
av mangelskravet. Som nødvendige omkostninger regnes i denne forbindelse ikke utgifter til selgers advokatbistand. 

9.5 Blir krav reist mot selger og ansvar omfattes av forsikringen, har Selskapet rett til å behandle kravet, utrede om ansvar etter 
avhendingsloven foreligger, forhandle med kjøper og prosedere saken for domstolene. Som nødvendige omkostninger regnes 
i denne forbindelse ikke utgifter til selgers private advokatbistand. 

9.6 Dersom kjøpet heves aksepterer selger at restitusjon av eiendommen kan skje overfor Selskapet eller en Selskapet utpeker. Ved 
Selskapets restitusjon av kjøpesummen i disse tilfellene, overtar Selskapet eiendomsretten til eiendommen, og står fritt til å foreta 
eventuelle utbedringer og gjennomføre videresalg av eiendommen. Dersom Selskapet velger å gjennomføre hevingsoppgjøret som 
beskrevet ovenfor, vil det kunne skje et etterfølgende oppgjør mellom Selskapet og selger dersom Selskapets endelige tap overstiger 
forsikringssummen jf pkt. 8.1. 

9.7 Inngår Selskapet avtale om å løse en sak i minnelighet, eller det betaler den maksimale forsikringssummen, svarer Selskapet ikke  
for videre utgifter ved tvisten, og heller ikke for omkostninger som senere påløper. 

9.8 Selskapet har rett til å foreta enhver forsikringsutbetaling direkte til kjøper. 
9.9 Dersom selger kan kreve at en tredjemann erstatter tapet, trer Selskapet ved forsikringsutbetalingen inn i selgers rett mot tredjemann. 

Selger skal gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet mot tredjemann inntil Selskapet selv kan ivareta sin tarv. 
9.10 Selskapet er av selger gitt fullmakt til å melde skader inn for selgers andre forsikringsdekninger, og skal uoppfordret gi opplysninger om 

slike, herunder tingsskade-, formues- og ansvarsforsikringer. I det omfang det er på det rene at selgers tings- eller 
formueskadeforsikring skal dekke kravet/skaden, går denne dekningen foran selgers ansvarsdekning i boligselgerforsikringen. 
 

10 FØLGENE AV Å GI FEIL OPPLYSNINGER ELLER MANGELFULLE OPPLYSNINGER. REGRESS ADGANG 
10.1 Selger plikter å gi Selskapet riktige og fullstendige opplysninger i forbindelse med inngåelsen av forsikringsavtalen jf. FAL § 4-1.  

Selger skal blant annet sørge for at egenerklæringsskjemaet blir fylt ut etter beste skjønn jf. FAL § 4-10. 
10.2 Dersom Selskapet foretar utbetaling til kjøper, forbeholder Selskapet seg rett til å kreve regress ovenfor selger. Regress er begrenset til 

forhold om misligholdt opplysningsplikt og unnlatelser som er regulert i FAL §§ 4-1, 4-2, 4-9, 4-10, 8-1 og 8-5 
samt de ugyldige tegningstilfeller i pkt. 5 og 6, og tilfellene regulert i pkt. 3.2 og 3.3. 

10.3 Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, mister ethvert erstatningskrav mot Selskapet etter denne forsikringsavtalen 
jf. FAL §§ 4-1, 4-2. Blir Selskapet kjent med at selger forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om 
eiendommens risiko, kan Selskapet si opp forsikringen, jf. FAL § 4-3. 
 

11 ANDRE BESTEMMELSER 
11.1 Lovvalg Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov av 27. november 

1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 
11.2 Verneting Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i 

gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 
11.3 Protector Forsikring behandler personopplysninger i henhold til gjeldende regelverk om behandling av personopplysninger 

(Personopplysningsloven og Personvernforordningen). De personopplysninger som oppgis av Protector Forsikring ASA, og andre 
personopplysninger som er relevant for forsikringsforholdet, vil bli registrert og behandlet av Protector Forsikring ASA for det 
formål å administrere og gjennomføre forsikringsavtalen, herunder behandle eventuelle krav under forsikringsavtalen samt for å 
håndtere utbetalings- og faktureringsrutiner. 

11.4 Forsikringstaker har i henhold til gjeldende personvernreglement rettigheter hva gjelder selskapets behandling av 
personopplysninger. Eksempler på dette er rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger. For mer informasjon om 
hvilke rettigheter du har, se vår personvernerklæring på www.protectorforsikring.no. Behandlingsansvarlig for opplysningene er 
Protector Forsikring ASA, med adresse: Postboks 1351 Vika, 0113 Oslo. Henvendelser vedrørende behandling av 
personopplysninger kan rettes til behandlingsansvarlig (info@protectorforsikring.no). 

 
12 BISTAND I KLAGESAKER 
12.1 Dersom selger mener Selskapet har gjort feil ved behandling av en sak, og dette ikke blir avklart gjennom den vanlige 

saksbehandlingen, har selger rett til å klage til Klagekontoret for Eierskifteforsikring (KKFE), eller Finansklagenemnda. Klagen 
sendes til: Klagekontoret for Eierskifteforsikring (KKFE), Postboks 1734 Sentrum, 7416 Trondheim. Dette kontoret er opprettet for 
å imøtekomme det behov for hjelp en forsikringstaker/skadelidt kan ha i forbindelse med et forsikringsoppgjør. Dersom klage 
ønsket inngitt til Finansklage-nemnda, sendes denne til følgende adresse: FinKN, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Dette kontoret 
fungerer som sekretariat for klagenemnda, og er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet og Norges Forsikringsforbund, for å 
imøtekomme det behov for hjelp en forsikringstaker/ skadelidt kan ha i forbindelse med et forsikringsoppgjør.  
Ved klage til FinKN påløper et klagegebyr på NOK 200,- 
 
FORSIKRINGSVILKÅRENE GJELDER FRA 01/01.2020 
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Molde	kommune
Adresse:	Rådhusplassen	1,	6413	Molde
Telefon:	71	11	10	00

Utskriftsdato:	27.02.2020

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

Kommunenr. 1506 Gårdsnr. 314 Bruksnr. 4 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Langevegen	101,	6364	VISTDAL

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 3	744,34	kr

Feiing 1	108,76	kr

Renovasjon 2	182,50	kr

Slam 951,26	kr

Sum 7	986,86	kr

Prognose	kommunale	gebyrer	fakturert	på	eiendommen	inneværende	år

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

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 1 stk 2	135,00	kr 1/1 0	% 2	135,00	kr 533,75	kr

Renovasjon	-	Standard
abonnement

0.5 stk 1	731,25	kr 1/1 0	% 865,63	kr 216,40	kr

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

Sum 4	591,88	kr 1	147,96	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.
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Nesset kommune
Adresse:  Kommunehuset, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon:  71 23 11 00

Utskriftsdato: 25.10.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Kilde: Nesset kommune

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  1543  Gårdsnr.:  114  Bruksnr.:  4  
Adresse:  Langevegen 101, 6364 VISTDAL
Referanse:  13190450

Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold
omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål
som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer
som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas
uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.
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Her kommer navn på avsender 

Nesset kommune 

Eiendom GID 114/004 
Tegninger 

 
 
 
 
 
 
Det finnes ingen bygningstegninger i våre arkiver. 
Vi bekrefter herved at våningshuset anses som lovlig oppført med følgende begrunnelse: 
Med utgangspunkt i eiendommens etableringsår anses bygning som lovlig oppført. 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.10.2019. 
 
 
Siw Hege Grasmo Nilsen 
byggesaksbehandler 
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Nesset kommune
Adresse:  Kommunehuset, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon:  71 23 11 00

Utskriftsdato: 25.10.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Tilknytning til vei, vann og avløp Kilde: Nesset kommune

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  1543  Gårdsnr.:  114  Bruksnr.:  4  
Adresse:  Langevegen 101, 6364 VISTDAL
Referanse:  13190450

Vann Eiendommen er tilknyttet privat nett.

Avløp Eiendommen er tilknyttet privat nett.
Eiendommen har septiktank.

Vei Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

Pålegg Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

Kommentar

Fra våningshus og til Fylkesveg er det ca. 120 meter lang gardsveg.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold
omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål
som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer
som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas
uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.
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Her kommer navn på avsender 

Nesset kommune 

Eiendom GID 114/004 
Infoland 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Pålegg fra bygningsvesenet: 
Det foreligger ingen pålegg fra bygningsmyndighetene pr. 24.10.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eidsvåg 24.10.2019 
 
 
Siw Hege Grasmo Nilsen      
byggesaksbehandler 
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Nesset kommune
Adresse:  Kommunehuset, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon:  71 23 11 00

Utskriftsdato: 22.10.2019

Opplysningar til eigedomsmeklar

EM §6-7 Planstatus Kjelde: Nesset kommune

Gjeld eigedom:
Kommunenr.:  1543  Gardsnr.:  114  Bruksnr.:  4  
Adresse:  Langevegen 101, 6364 VISTDAL
Referanse:  13190450

Kommuneplan vedteke

Dato 29.03.2012

Planen er vedlagt Nei

Eigedomen ligg i område som er
avsett til 6

Føremål LNF og LNF-spred boligbygging

Kommunedelplan vedteke

Dato

Planen er vedlagt Nei

Status reguleringsplan

Planen er vedlagt Nei

Eigedomen ligg i regulert område Nei

Namn på plan

Reguleringsføremål

Status busetnadsplan

Planen er vedlagt Nei

Eigedomen ligg i regulert område Nei

Namn på plan

Reguleringsføremål

Eksisterer det planforslag som vedkjem eigedomen: Nei

Eksisterer det igangsett planlegging som vedkjem eigedomen: Nei

  

50



Kommentar

Det er lagt ut forslag til reguleringsplan for Bjerkeli sand til offentlig ettersyn. Planområdet ligger i nærområdet.

Vedlegg

1 vedlegg

ATTERHALD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I SAMBAND MED EIGEDOMSFØRESPURNADER.

Vi tar atterhald om at det kan vere avvik i registra/karta/arkiva våre når det gjeld den faktiske situasjonen og at det kan liggje føre forhold
omkring eigedom og bygningar som kommunen ikkje er kjend med. Dei som brukar informasjonen, må derfor vere medviten på samanheng og
føremål som han blir nytta i, og bruke informasjonen kritisk.

Papirutskrifter frå det digitale kartverket kan innehalde liner som lett kan føre til misforståingar. Dette gjeld ofte karttema som leidningar og
eigedomsgrenser som i mange tilfelle kan vere unøyaktige. Derfor må for eksempel ikkje gravearbeid på leidningar gjerast utan at leidningen i
marka er påvist.

Kommunen kan ikkje stillast økonomisk ansvarleg for bruk av informasjon som blir oppgitt i samanheng med eigedomsførespurnader.
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Nesset kommune
Adresse:  Kommunehuset, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon:  71 23 11 00

Utskriftsdato: 23.10.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Restanser og legalpant Kilde: Nesset kommune

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  1543  Gårdsnr.:  114  Bruksnr.:  4  
Adresse:  Langevegen 101, 6364 VISTDAL
Referanse:  13190450

Ubetalte gebyrer og eiendomsskatt
Det finnes ingen ubetalte gebyrer eller skyldig eiendomsskatt.

Inkasso/legalpant
Det finnes ikke inkassokrav/legalpant på eiendommen.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold
omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål
som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer
som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas
uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.
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Nesset kommune
Adresse:  Kommunehuset, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon:  71 23 11 00

Utskriftsdato: 16.10.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Kommunale avgifter og eiendomsskatt Kilde: Nesset kommune

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  1543  Gårdsnr.:  114  Bruksnr.:  4  
Adresse:  Langevegen 101, 6364 VISTDAL
Referanse:  13190450

Kommunalt standardgebyr for bebygde eiendommer som er tilknyttet kommunalt/interkommunalt tjenestetilbud:

Avgift Grunnlag Årlig avgift

Vann Ekstern leverandør

Renovasjon Årsgebyr bolighus 2183

Branntilsyn, feiing Årsgebyr feiing og tilsyn 1109

Slamtømming Årsgebyr slam enebolig 951

Eiendomsskatt 3745

Kommentar

Alle priser er inkl. mva. Renovasjonsgebyret som er oppgitt gjelder delt renovasjon med nabo. Normalgebyr er
for tiden 3050 kr.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold
omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål
som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer
som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas
uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.
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NESSET KOMMUNE 

22.10.2019  

 

 

 

 

PLANSTATUS – GID 114/004 

 

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel satt av til 

Landbruk, Natur og Friluftsliv (LNF) og LNF-spredt 

boligbygging. 
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Målestokk 1: 40000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 27.09.2019 13:58
Eiendomsdata verifisert: 27.09.2019 13:58

GÅRDSKART  1543-114/4/0

114/4/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

44.7
0.0

13.8
58.9
23.2

0.3
0.0

140.9

58.5

140.9

58.9

23.5
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Underskrevne som har bruksrett på den omla, te' Mit"tie-vegen 

på Lange, gr nr 114 i Nesset kommune gjer med dette tjllatelse 

til at vegen blir utlagt til kombinert veg/råk. 

Det 1orutsettes at veG/råket er åpen for fri ferdsel av 

husdyr, og at gjerdeholdet ordnes slik at dette er mulig. 

I tilfelle tvi~t, viser en til F sak 193/P.0 og K sak P6/80 

m/vedlegg i Nesset Komnunestyre av 22.5,80 

Ole Steinar Berrset 11 li br,nr. 1 

M. Schei " hr.nr, 16 

Ing er Lange li hr.nr. 16 

J. Lange " hr.nr. 10 - 19 

Arne Kj. Meland " hr.nr. 7 
s. Lange " hr.nr. 5 
K. Lange " br.nr. 6 

Erling Sæther " hr.nr. 4 
Aslak Lange li br,nr. 18 2J 
Jorunn Lange " br.nr. H~ 2'.3 

for Margrete O{ Kåre Lien, 

Alf Lien " br.nr. 13 - 21 

Knut Sæther " br.nr. 26 V, 

~ 

Gerd Olsen Krings tad " br.nr. J 
Kanutte Lanr,e " br.nr. 22 

~s3 Per Lance " br.nr. 2 

I~ Arnold Holtborg " br.nr. 17 
Oskar Brobakk " br.nr. 15 
Magna BerG Øien " br.nr. 11 - 12 

Henry Lange " br.nr. 1 l1 

Tore Lien " br.nr. fl - 2 ') - Jl 
Arne Sandnes " hr,nr. 9 
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/.3/~ 22_ lfAH. 18bl 
., , .~ A v t a 1 e 

Dobbeltstemplet I h. c. 1. 11 /4 188S 
~ 9·~8 med kr. ¥6_ - 

~ r.:.n5i,rl\ Lrcmbet~. 2 l. .1 s 
millew 

Nesset kommune og underskrivne grunneigarar i Langedalen,Vistdal 

1. Vegen skal byggjast etter den line og standard som landbruks 

selskapet sin planleggj~r finn den tenlegast, men likevel el· 
langt råd er ttter yhskje som dei interesserte måtte ha i line 

valet. 

2. Vi gjev fri grunn til vegen over våre eigedomar, heri medrekna 

materiålplasser, tomter til anlegget sine buer og materaltak. 

3. Vi tek pa oss å halde gjerde kvar over våre eigedomar der det 

trengs. Gjerde skal stå i ein minste-avstand frå vegen (vegkant) 

på 1,5 m. Vi skriv frå oss vederlag for skade og ulempe som 

måtte koma på under onlegget. 

4. Vi tek på oss å byggje denne vegen mot slike anslagsvise ytingar 

rekna ut etter kostnaden av vegen som er sett til kr. 85 825, 

Frå Landbruksdepartementet kr. 43 000.- 

" interessentane resten li 42 825.- 

• 5. Vegen vert å halda vedlike ay oss ~om pr~vatyeg. ~~ -¥egen skal 
men med nøve ~l~ ana ooirr. 

tone almen ferdsle;vvedlikehaldet vert å dele i samhøve som 

ytingar til byggjing av vegen syner. Vert det gjeve tilskot til 

vedlikehaldet av konmunen1skal dette delast på same måte. 

Om det vert tvist, så avgjer vegtilsynsmannen vegstykkedelinga 

med bindande verknad, 

6. Vi pliktar årette oss etter vegtilsynsmannen sine direktiver 

når det gjeld vedlikehaldet. 

7, Vi tek på oss å velja eit styre for vegen på inntil 3 mann. 

8. Styret tilsett kasserer og syter for revisjon av rekneskapen og 

legg fram rekneskapsutdrag når vegen er ferdig slik det skal 

gjerast etter skjeoa brukt av Landbruksdepartementet, 

9. Tvistemål som er ei fylgje av kontrakten avgjer fylkesmannen 

etter regl. om skildsdomsi tvistemål. Fylkesmannen,si avgjer 

er endeleg. 

Heimelsmannen si underskrift Eigar av: 
gnr. bnr. skyld M. 

t~17~ - //3/ it/ /9~, 
/I 1/ f_ I, 8L( 

1-9 9 
,;,;, ~1, ?/4-r /I)' ;j ~ 

/17" ~ 
s, /~ ,,,. ss: %z '-' 

/bfrS I I £-j - 7'. ~- / 
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Eiga:ri ai: 
Heimelmarmens si. underskrift gnr. bnr. sk;yld .M. 

ft:/4 ;/f /f;c (If ~t (/ , .. ~ , 

//ti If/ 7~d 
k~ Jraef-t- (} I • -~~~~, ~ .pr //-/2 :!/iit;" ~./7 

C, ' 19 

~ ();,;1Jiun/:,~ 99 I r /,. < l!ffv ~~ //r lo 

f_!}/4 ,(. ;f'ovi,'-jt' I I J-- I L/0-t r 

~Wv7« ;},v1-J✓ //7 I I/ ?-v. 

Eidsvåg den 30/12-1966 

i vårt nrævære. 

I 
Me vitnar at underskrivarane er over 21 å~at dei~_,,,s~namna sine 

~,,~~<?zd~ ~ 
Trf'gve Llfngset P' 

\ 
,Kå,.-e St ubø 

. .ft-- 

'--- (,vt..,-u 'vt~; • 
Verdien av den avståtte grunn verdsettes til kr.2 000.- 

"' 
~gve La.V.,/) K~¼~ St ubø 

CYuy~~ 1_ f i, v .. Uuh 

\ 
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Utdrag av 

Rettsbok 

DAG BOKFØRT 
0 6. 08. 8 7 0 6 9 6 7 

SORENSKRIVEREN I ROMSDAL 

for 

Søre Nordmøre og Romsdal jordskifterett. 

År 1975, den 24. september, ble det satt jordskifterett i 

huset til John Lange, gnr. 114 i Nesset. 

Rettens formann: Jordskiftedommer Peter Skare. 

Jordskiftemenn: 

1. Gårdbruker Paul Ranvik, Nauste. 

2. li Bjarne Øverås, li 

Jordskiftelandmåler Helge Hovdenak assisterte jordskifteretten. 

Sak nr. 17/1974, krav om avløsing av beiterett på Lange gnr. 114 

i Nesset. 

Følgende var tilstede: 

Saksøker: John Lange , eier av gnr. 114, bnr. 10 og 19. 

Saksøkte: Ole Steinar Berg.set. 114/1, Per Gunnar Lange 114/2, 

Maren Lange O'Lae n for Gerd Kr-Lngs ta d 114/3, Erling S23i:er 11L~/4, 

Sigmund Lange 111.+/5, Kjell Lanp;e 114/6, Tore Lien 11L~/8, 

Magna Be r-g 0.i.en r;nr. 114/11 og 12, Henry Lange 114/1L1, 

Oskar Br-obakk 114/15, Martinus Lange for Inger Lange , medeier 

av gnr. 114/16 -e tte r- mun t Lis; fullmakt, Arnold Holtborg 114/17, 

Kanutte Lange 114/22, Arn~ E. Sannes 114/7, Mildrid Schei Vie 

114/16, Karen L:m.•~e Løvstad o~ As Lak Lange 114/18 var varslet 
M.239-1-TRI E. 0. A/S · OTTA 
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men m0 Lte .i kk,e, 

Partene opplyste at Knu t Sæter, e.i.er av ·114/26, vil v.-:'!r~ part 

i saka. 

Formannen la fram: 

1. Krav om jordskiftccal< fra John Lange av 6/8 - 71-+. 

2. Gjenpart av innkallin~ til dette møte med mennsoppne~1else 

av 1/9 - 75. 

3. Gjenpart av kr-av til lensmannen .i Nesset fra Jon Lange , 

4. Kopi av e r-k Iror-i ng vedk. vegrett (myrvegen), t,;1. 10/11 

1972. 

5. Utskrift av jordskiftesak på Lange innmark, tgJ.. 20/5 - 1889. 

6. Utskrift av jordskifte på Råket på Lange, slutta 2/9 - 1949. 

7. Ori_s.inalkart over Lange indre .innmar-k , opptatt år 1836. 

8. Utskrift av kart i 1 :1000 over La~ge. 

9. Fullmakt fra Gerd Olsen Kringstad til Maren Lange Olsen 

av 8/9 - 75. 

0 

Formannen orienterte om domstollovens bestemmelser om u~ildskap. 

Ingen hadde noko e bemerke til rettens sammensetning. 

John Lanie la fram: 

10. Skjønnsprotokoll av 3. november 1958. 

11. Skjønn av 11. juni 1959. 

12. Jkriv fra Ar-ne Ugedal av 20. juni 1975, 

Partene fikk ordet for å uttale se[; om saka. John Lang e opp 

lyste at kravet ~jelder føleende: 

1. Krav om avløsing av beiterett i råket. Orn eiendomsforholdene 

, j_ r-åke t opplyste han at der var .1runnsame.ie mellom brukene 

på indre Lange med s1rngtei~er som særeiendom. Bel tet er 
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felles. Han anså dønne hamn.inp; å være ove r-f'Lød ft or; at den 

med fordel kunne avløses. 

2. Vegskjønn. Den v ei; som i jordsl<iftet av 1339 er onrt a L t 

som veg nr. 3 o~ -:;rk over Bakkene til Midtlee·~ f'o r-Lange s 

nedlagt. I tilfelle vegen skal opprettholdes mA det fattes 

vedtak om opparbeidelsesplikt oe; fordel.ins,; på samtlj_ge bruk. 

3. Gjerdeskjønn. Gjerdefordel.ingen vedkommende innmarksgjerdet 

mot utmark tas opp tj_l ford.eling i medhold av jordskiftelovens 

§ 36. 

Kjell Lange, gnr. 114/6, opplyste at han støttet kravet om 

avløsing av beiterett i råket for sin eiendom. 

Ole Steinar Bergset, ~nr. 114/1 ville motsette se~ at beiteretten 

i råket blir avløst ettersom han mente at avløsnins ville være 

utjenlig for de beiteberettigede og til liten nytte for skog 

eieren. Angående krav om vegskjønn ville han motsette see 

at vegen ble ned l ag t , han kunne imidlertid vere enig om at det 

på visse betingelser ble utarbeidet regler for opparbeidelse 

og fordeling. Ole Steinar Bergset hadde ingenting å bemerke 

når det gjelder saksøkerens krav om gjerdeskjønn og ville finne 

det rimelig 08 nødvendig at et slikt skjønn ble fremmet. 

Henry Lane;e på ve_sne av 114/14 opplyste at han ::;t.øttet John 

Langes prinsipale krav om å legge ned vegen ettersom en ve,7. 

utlagt i s arnband med ::;rustaket, dok. nr. 10, ove r-f'Lød i __ ";g.jør denne 

vef.en. 

Retten sammen med. partene gikk på synfarin,s og hadde endel 

dr-øf t Lnge r- omkr-Lng veg og gje~despørsmål. Med hensyn til 

gjerdeplikten ble det opplyst- at forskjellifse bruk hadde sin 

gjerdeplikt oppdelt .i. flere boJ.ker Of, det var delvis us i kker-t 
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om hvor de enkel te br-ul: hadde sin gjerdeplikt. Retten be stemte 

at jordskiftekontoret skal aø rrre for registrer lng av d.i s se 

~jerdebolker. Saka vil derfor bli å utsette inntil dette 

arbeidet er utført. Det ble videre bestemt at den vegen som 

John Lan(?;e har byGd som erstatning for Myrvegen skal innlegIJeS 

på kart i. 1 : 1000 opptatt av No rkar-t A/S. 

Møtet koster. 

.Jor-d sk Lf Lemann Ranv i.k 1 darr .J 

skyss 

li ~verås 1 da?; 

skyss 

kr. 101, - 

li 32,- kr. 133,- 

kr-, 101, - 

li 8,- kr. 109, - 

li 108~- 

li 20 - 
kr. 370,- 

Porto innkallin~ 

Arb.~iverandel folketry~d 

Sum 

som ble forsJ<ettert av Jon Lange på vegne av gnr. 11L~/10. 

Rettsboka ble lest opp. Tilstede ved opplesinga var: Kjell Lange 

Tore Lien, Ole Steinar Bergset, Henry Lange, Arnold Holtberg, 

Per Lange, Sigmw~d Lange, Erliw~ Sæter, Jon Lange, Kanut te 

Lange. 

Varsel til nytt møte skjer i vanlig brev til alle parter. 

Møtet slutt. 

Lan te , den 24. sept. 1975. 

Peter Slrnre 
(si~n) 

Paul Ranv i.k 
( sign) 

Bjarne Øverås 
(s1gn) 

l Ar 1986 den 6. mai vart det halde saksførebuande -rettsmøte 

i bedehuset på Myklebostad. 

Rettsformann: Py l.ke s jor-d ak i.f't e a.je f Oskar- Hegnes. 

0 

C 
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Jordskifteteknikar Erling Totlandsdal assisterte jordskifteretten. 

Sak nr. 17 /1974, krav om avløsing A.V beite rett samt veg og 

gjerdeskjønn i Råket på Lange gnr. 114 i Nesset. 

Desse møtte: Per Gunnår Lange, Kjell Lru1ge, Kristen Sæter, 

Arne E Sandnes, John S. Lange, Magna Berg Øyen, Henry Lange, 

Oskar Br-obakk, Arnhold Holtborg, Gunnar Sæter. 

Formannen la fram: 

13. Innkalling til dette møte av 23. april 1986. 

Protokollen frå siste møte den 24. september 1975 vart lest 

opp. Formannen beklaget at det hadde gått så lang tid sia 

siste rettsmøte i denne saka. 

Dokumenta som var framlagt i forrige møte og dei som er korne 

til seinare vart lest opp. 

Kart og kartskisser som er vedlagt saka vart også synt og 

drøfta med partane. 

Rekvirenten John S. Lange fråfalt nå kravet om avløsing av 

beiterett i Råket og kravet om vegskjønn. 

Etterpå gjekk jordskifteretten sarnan med dei frammøtte ut 

og såg på tilhøva i marka. Gjerdehaldet vart drøfta og partane 

fekk høve til å halde fram sine synspunkt. 

Jordskifteteknikar Totlandsdal skal nå måla inn den nye skogs 

vegen og registrera dei gamle gjerdebolkane. 

Partane skal halde den målehjelp som er nødvendig til dette 

arbeidet. 

Varsel til nytt møte skjer i vanleg brev til :i_lle partar. 
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Rettsmøte slutt. 

Myklebostad den 6. mai 1986. 

Oskar Hegnes 
(sign) 

Erling Totlandsdal 
(sign) 

- Den 6. oktober 1986 vart Romsdal jordskifterett sett i 

Bedehuset på Myklebostad. 

Rettsformann: Fyllesjordskiftesjef Oskar Hegnes. 

Jordskiftemeddommarar: 

1. Bonde Paul Ranvik~ Eresfjord 

( 

2. Torleif Torjuul li 

Jordskifteteknikar Erling Totlandsdal førte rettsboka og 

assisterte jordskifteretten. 

Sak nr. 17/1974. 

Saka gjeld gjerdeskjønn på garden Lange gnr. 114 i Nesset. 

Framhald fra møte den 6. mai 1986. 

Desse møtte: Per Gunnar Lange, Kristen Sæter, Kjell Lange, 

Tore A. Lien, Arne E. Sandnes, John S, Lange, Magna Berg Øyen, 

Oskar Brobakk, Arnhøld Holtborg, Bertine Kanutte Lange. 
Dessuten møtte Ole Lange for Henry Lange og 
Maren Lange Olsen for Gerd Olsen Kringstad med fullmakt. Disse 

hadde fått lovleg varsel men møtte ikkje: Ole Steinar Bergset, 

Sigmund Lange, Arne Meland, Mild~id Schei, Inger Marie Lange, 

Gunnar Sæter, Rolf Lange, Kåre Lien og Margrethe Lien, Jorun 

Lange. 

Rettsformannen har oppnemnd Torleif Torjwi Eresfjord,, til· 
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jordskiftemeddommar etter Bjarne Øverås som no er 78 år og 

såleis friteken for å gjere teneste. 

Rettsformannen har vidare oppnemnd desse til varamenn: 

1. Bonde Arvid Hagen, Eidsbygda • 

2. li 
. 

Olav Arset, Åfarnes. 

Torleif Torjuul har tidlegare gjort teneste som jordskiftemed 

dommar og såleis gitt den lovnad som lova krev. 

Det kom ingen merknad mot samansettinga av retten. 

Rettsformannen la fram: 

14. Innkalling til dette møte~ dagsett den 29. september 1986. 

15. Innkalling av. jordskiftemeddommarane dagsett den 

29. sepetember 1986. 

16. Fullmakt til Ole Lange fra Henry Lange av 6/10 1986. 

17. Fullmakt til Maren Lange Olsen fra Gerd Olsen Kringstad 

av 2. oktober 1986. 

18. Skylddeling vedk. gnr. 114 bnr. 2. 

19. li li gnr. 114 bnr. 9. 

20. li li gnr. 114 bnr. 15. 

21. li li gnr •• 11 4 bnr. 17 • 

22. li li gnr. 114 bnr. 20. 
•~ V -\~// I ·,'>')Is~ ~-~---·....,,,, 

Ole Steinar Bergset la fram: 

25. Skylddeling vedk. gnr. 114 bnr. 19. 

Rettsboka frå t±dlegare møte vart lest opp. 

Dei framlagte dokument vart referert så iangt det var nødvendig 

for denne saka •. 

23. li li gnr. 114 bnr • 21. 

24. li li gnr. 114 bnr. 23. 
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På møtet den 24. september 1975 vart det opplyst at enkelte bruk 

hadde sin gjerdeplikt i utmarlrngardcm delt på fleire gjerde 

bolkar. Funksjonærar frå jordskifteverket saman med partane 

har nå prøvd å registrera denne gjerdeplikten og målt den 

inn på ein kopi av det gamle jordskiftekartet. 

Denne kopien vart så lagt fram og drøfta med partane. Det står 

att fleire gjerdebolkar ein ikkje er sikker på kven som skal 

gjerde. 

Det vart drøfta med partane kvar ein skulle sette opp det nye 

gjerde mot den_felleB beitemarka_ i framtida. 

Jordskifteretten og partane gjekk så ut og s~g på tilhøva i 

marka. Den gamle gjerdesgarden frå Tverrelva til grensa mot 

garden Lange Ytre vart synfare. 

Det gamle gjerde er krokete og delvis dårleg vedlikehalde. 

Mange av bruka har oppdelt si gjerdeplikt i fleire bolkar. 

Jordskifteretten har funne at ved ei ny gjerdeordning så vil 

ein prøva at partane får gjerdeplikta samla så mykje so~ råd, 

og over si eiga innmark. 

C 

Det kom ingen protest mot at dette gjerdeskjønnet vart halde. 
Med heimel i§ 4 og 52 i _ 
jordskiftelova gjorde jordskifteretten deretter samrøystes slikt 

Vedtak. 

Det gjerdeskjønnet som John Lange kravde den 6/8 - 74 skal 

fremjast. 

Til neste møte i denne saka skal rettsformannen skriva til 

Statsarkivet etter kopi av skylddelingar og skøyte og prøva 

få klårlagt kven som skal gjerde dei bolkane der det er ugreitt. 

( 
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Vidare skal jordskiftekontoret utarbeide framlegg til nytt 

gjerdehald og gjerdedeling i 2 alternativ. 

Kostnader. 

Jordskiftemeddommar Paul Ranvik .for 1 dag kr. 410,- 

Torleif Torjuul 11 

Formann for utskrifter .fra Statsarkivet 

li li li 

li 

518,- 

1892- 

Til saman 

Kostnaden skal forskutterast av Henry Lange med 

Tore Lien 

Kristen Sæter 

Møte slutt. 

Myklebostad den 6. oktober 1986. 

Torleif Torjuul 
(sign) 

Oskar He~es 
(sign) 

2. li Torleif Torjuul 

kr 

li 

li 

400,- 

400,- 

317 - 

Rettsboka vart lest opp for jordskifteretten. Dei hadde ingen 

merknad til denne. 

Paul Ranvik 
(sign) 

År 1986, den 11. november vart Romsdal jordskifterett sett i 

bedehuset på Myklebostad. 

Rettsformann: Fylkesjordskiftesjef Oskar Hegnes, Molde. 

Jordskiftemeddommarar; 1. Bonde Paul Ranvik, Eresfjord. 

li 

Jordskifteteknikar Erling Totlandsdal førte rettsboka og 

assisterte jordskifteretten. 

Sak nr. 17/1974. 
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Saka gjeld gjerdeskjønn på garden Lange gnr. 114 i Nesset. 

Framhald frå møtet den 6. oktober 1986. 

Desse møtte: Ole Steinar Bergset, Erling Sæter, Kjell Lange, 

Tore A. Lien, Johns. Lange, Magna Berg Øyen, Henry Lange, 

Oskar Rrobakk, Arnold Holtborg, Bertine Kanutte Lange, Gunnar 

Sæther·og Knut Sæther, Kåre Trond Kringstad. 

Det kom ingen merknad til rettens medlemmer. 

Rettsformannen la fram: 

26. Innkalling til dette møte av 3/11 1986. 

2.7. Full.makt til Kåre Tro.nd Krin_gstad frå Gerd Olsen Kringstad 

av 10/11 1986. 

28. Skyldsætningsforretning av 15. oktober 1885 vedk. gnr. 

114 bnr. 3. 

29. Skyldsætningsforretning av 15. oktober.1885 vedk. gnr •. 114 

bnr. 7. 

30. Skyldsætningsforretning av 15. oktober.1859 vedk. gnr. 114 

bnr. 8. 

31. Skyldsætningsforretning av 30. september 1870 vedk. gnr. 114 

bnr. 1 O. 

32. Skyldsætningsforretning av 8. november 1870 vedk. gnr. 114 

bnr. 11. 

33. Skyldsætningsforretning av 14. november. 1889 vedk. gnr. 114 

bnr. 13. 

34. Skyldsætningsforretning av 11. oktober 1886 vedk. gnr. 114 

bnr. 16. 

35. Skylddelingsforretning av 7. oktober 1895 vedk. gnr. 114 

bnr. 18. 

36. Skylddelingsforretning av 13. mai 1904 vedk. gnr. 114 

bnr. 19. 

C 
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37. Skylddelingsforretning av 7. september 1908 vedk. gnr. 114 

bnr. 22. 

38. Skjøte av 22, oktober 1912 vedk. gnr. 114 bnr. 23. 

Dokumenta vart referert så langt det var nødvendig for denne 

saka. 

Spørsmålet om kven som hadde gjerdeplikt mot utmarka vart 

drøfta. Det syner seg at enkelte store bruk ikkje har slik plikt. 

Partane forklara kvifor desse bruka var fritekne. 

Etter den gamle gjerdeordninga vart det gjerdt på 

begge sider av det gamle råket. I fall ein sløyfer dette gjerde og 

og i staden gjerder frå innmarka sydover til Tverrelva vil ein 

spare mykje gjerding. 

Ein drøfta så kvar det nye gjerde isåfall skulle gå. Det kom 

framlegg til 3 alternativ om plassering av gjerder som alle er 

innteikna på kartet. 

Vidare drøfta ein ny gjerdedeling. Det var semje mellom partane 

om at ein skulle gjerde.mest mulig for- eiga innmark. ~ 

( 

Partane vart permittert og bedt om å møte til nytt jordskifte~ 

møte i Myklebust bedehus~orsdagden 13. november kl. 10°0• 

Jordskifteretten drøfta så saka i einerom, og gjorde deretter 

vedtak om at det skulle utarbeidast plan fornygjerdedeling 

på det grunnlag at ein skulle sette opp gjerde frå innmarks 

garden og sørover til Tverrelva. 

torsdagden 13. november fortsette retten med dei same medlemar. 

Av partru:_ie møtte: Tore Lien, Jopn Lange, Arn:,ld · Holtborg, 

Henry Lange, Kjell.Lange, Gunnar Sæther, Kristen Sæther, 

Magna Berg Øyen, Kanutte Lange, Wenche Lange, 
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Formannen la fram: 

39. Fullmakt til Wenche Lange frå Sigmund Lange av 13/11 - 86. 

Planen til ny gjerdedeling vart drøfta og partane fekk høve til 

å uttale seg. 

Etter å ha høyrt partane siæ meiningar, lese dei fremlagte 

dokument og sett på tilhøva i marka sa jordskifteretten sam 

røystes slikt 

Skjønn. 

Utmarka på Lange vert nytta til utmarksbeite. Det er derfor 

nødvendig å halde gjerde mot utmarka. Etter den gamle gjerde 

ordninga så vart det pålagt gjerdeplikt i utmarksgrensa og i 

grensa mot det gamle råket. 

Ved å gjerde etter den plan, alternativ 31 som i dag er lagt fram 

i retten og synt partane, vil ein spara ca. 1i3 av gjerde. 

Etter rettens skjøn vil denne gjerdeordninga vera tenleg og 

fullt tilfredstillande for alle partar. 

Retten har og etter ynskje frå partane kome fram til ei gjerde 

deling slik at flest muleg får gjerde for eiga innmark. 

Vedtak. 

1. Den gamle gjerdeordninga for gnr. 114 i utmarksgrensa og 

i Råket vert med dette oppheva. 

2. Det skal verta ny gjerdeordning mot utmarka etter den gjerde 

plan alternativ 3 som i dag er lagt fram i retten og synt 

partane. 

Dei nye gjerdebolkane som etter alternativ 3 er pålagt partane 

skal nå utmålast i mårka og avmerkast med nummererte trepålar. 

Dette arbeidet vert utrørt av funkajonærar frå jordskiftekontoret. 

( 
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Rettsboka vart lest opp for jordskifteretten. 

Ingen merknad. 

Rettsmøte slutt. 

Lange den 13. november 1986. 

Paul Ranvik 
(sign) 

Oskar Hegnes 
(sign) 

Torleif Torjuul 
(sign) 

Den 21. november 1986 vart Romsdal jordskifterett sett på Nauste. 

Rettens formann: Fylkesjordskiftesjef Oska~ Hegnes. 

Jordskiftemeddommarar: 1. Bonde Paul Ranvik, 

2. li Torleif Torjuul, 

Jordskifteteknikarane Hadle Hallingstad og Erling Totlandsdal 

assisterte jordskifteretten. 

Sak nr. 17/1974. 

Saka gjeld gjerdeskjønn på garden Lange gnr. 114 i Nesset. 

Framhald frå møte den 13. november 1986. 

Partane var ikkje innkalla til dette møte. 

Eresfjord. 

li 

Ny g,jerdedeling på garden Lange. 

Det skal holdes gjerde mot utmarka på garden Lange og denne 

gjerdeplikten vert delt slik: 

Gnr. 114, bnr. 1, Ole Steinar Bergset skal gjerde ovenfor eiga 

innmark frå merkepåle nr. 9 til merkepåle nr. 10 ca. 334 m. 

Gnr. 114, bnr. 3, Gerd Kringstad skal gjerde ovenfor eiga 

innmark frå merkepåle nr. 16 til merkepåle nr. 17 ca. 50 m. 

Gnr. 1141 bnr. 4, Kristen Seter skal gjerde ovenfor eiga 

innmark frå merke_påle nr. 7 til merkepåle nr. 8 ca. 280 m 
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Gnr. 114 bnr. 5, Sigmund Lange skal gjerde mel.lom merkepåle 

nr. 15 og merkepåle nr. 16,65 m. 

Gnr. 114 bnr. 6, Kjell Lange skal gjerde ovenfor eiga innmark 

mellom merkepåle nr. 2 og merkepåle nr. 3 ca. 141 m og mellom 

merkepåle nr. 12 og merkepåle nr. 13 ca. 75 m. 

Gnr. 114 bnr. 7, Arne Meland skal gjerde mellom merkepåle nr. 

14 og merkepåle nr. 15 ca. 70 rn. 

Gnr. 114 bnr. 8 og bnr. 20 Tore Lien skal gjerde ovanfor eiga 

innmark mellom merkepåle nr. 8 og merkepåle nr. 9 ca. 142 m. 

---Gnr. 144 bnr. 9, A-me Sandnes skal. gjerde frå merkepåle nr. 17 

og til Tverrelva ca. 11 m ·og frå merkepåle nr. 11 til merkepåle 

nr. 12 rundt eigen innmark. 

Gnr. 114 bnr. 10 og 19, John S. Lange skal gjerde ovenfor eigen 

innmark frå merkepåle nr. 10. Langs eigen innmark og vidare langs 

skoggrensa mellom 114/11 og 12 og 114/16 fram til merkepåle nr. 11 

ca. 200 m. 

Gnr. 114 bnr. 11,og 12, Magna Berg Øyen skal gjerde ovenfor eigen 

innmark frå merkepunkt nr. 5 til merkepåle nr, 6 ca. 100 m. 

Gnr. 114 bnr. 13 og 21, Kåre og Margrethe Lien skal gjerde 

delvis over eiga innmark frå merkepåle nr. 1 til merkepåle 

nr. 2 ca. 112 m. 

Gnr. 114 bnr. 14 Henry Lange skal gjerde ovenfor eiga innmark 

mellom merkepåle nr. 6 og merkepåle nr. 7 ca. 132 m. 

Gnr. 114 bnr. 16, Mildrid Shei skal gjerde mellom merkepåle 

nr. 4 og merkepåle nr. 5 ca 195 m. 

Gnr. 114 bnr. 18 og 23, Jorun Lange skal gjerde mellom merke 

påle nr. 3 og merkepåle nr. 4 ca. 170 m. 

Gnr. 114 bnr. 22, Kanutte Lange skal gjerde mellom merkepåle 

nr. 13 og merkepåle nr. 14 ca. 150 m. 

( 
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Kostnaden med å bygge og vedlikeholde flatgrinda med gågrind 

over vegen til sandtaket skal delast slik etter skyld: 

114/1 Ole Steinar Bergset 

114/2 Per Gunnar Lange 

114/3 Gerd Kringstad 

114/4 Kristen Sæther 

114/5 Sigmund Lange 

114/6 Kjell Lange 

114/7 Arne Meland 

114/8 og 20 Tore Lien 

114/9 Arne Sandnes 

114/10 og 19 John Lange 

114/11 og 12 Magna Berg Øyen 

114/13 og 21 Kåre og Margrethe 
Lien 

114/14 Henry Lange 

114/15 Oskar Brobakk 

114/16 Mildrid Schei 

114/17 Arnpl~ Holtborg 

114/18,23 Jorun Lange 

114/22 Kariutte Lange 

114/26 Gunnar Sæther 

18, 1 96 

2,096 

0,4 96 

15,0 96 

7,596 

11,896. 

1, 5 96 

7,9 % 

1,4 % 

4,2 % 

8,096 

3,6 % 

7,3 % 

1,8 % 

1,9 % 

0,7 % 

2,6 % 

2,296 

2, 1 96 

) 

Lovleg gjerde skal vere sett opp seinast 1. juni 1987. Om 

lovleg gjerde sjå§ 15 i lov om grannegjerde frå 5, mai 1961. 

Partane skal ha rett til åta bort streng og gjerdestol~ar 

frå sitt gamle gjerde. Dette må vere tatt bort seinast 1. mai 

1987. Det som stend att av streng og gjerdestplpar etter den tid, 

tilfell den som har fått pålagt gjerdeplikt i den bolken. 

Framtidig vedlikehald er ein del av gjerdeplikten. 
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Om desse vedtåka ikkje vert etterlevdc,gjcld reglone om tvangs 

fullføring i§ 17 i lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 

Eigaren av gnr. 114 bnr.1, Ole Steinar. Bergset skal syta for 

at arbeidet med flatgrinda over vegen til sandtaket vert sett 

i gang, og sjå etter at dette arbeidet vert forsvarlig gjort. 

Han skal også .s yt.e for at kostnaden med grinda vert delt etter 

lista frammafor. 

Saka koster: 

1. møte den 24. september 1975 

2. Il 6. oktober 1986. 

Dette møte koster: 

Jordskiftemeddommer Ranvik 

li Torjuul 

Møterom i 4 dagar 

Formann for mø~køsp~~y 

kr. 370,- 

u 1117,- 

li 

li 

li 

11 utskrift fra 8tatsarki vet 

11 merkepåler 

11 merkeskilt 

il 820,- 

li 1041,- 

li 200:- 
_) 

li 7FL- -~-.._- ..... . -7 ~. ~ -s;-~ 
li 94,- ~,;, :, ¢, ✓,"';,'._\ ._,. 

·:-".•~·,""\ m ' ~. ··• ~ I 
li 259,- ~ '~·!_t -"'·/ ,.... . z 

~<1._./,t~-- 
li 264,- 

li 250,- Saksgebyr til staten 

Leigd arbeidshjelp: 

Johns. Lange 33 timer a kr. 40,-kr. 1320,- 

Henry Lange 3 li li li li 

Til sammen 

li 1 20, - 1 440, - 

Omkostningane vart delt slik: 

Skal bet. Har bet. Skyldig Til gode 

114/1 Steinar Bergset 1074.- 1074.- 

114/2 Per Gunnar Lange 119,~ 119,- 

114/3 Gerd Kringstad 24,- 24,- 

C 

( 
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Skal bet. Har bet. 

114/4 

114/5 

114/6 

114/7 

Kristen Sæther 

Sigmund Lange 

Kjell Lange 

Arne Meland 

114/8 og 20 Tore Lien 

114/9 Ame Sandnes 

114/10 og 19 Johns. Lange 

890,- 

445,- 

700,- 

89,- 

469,- 

83,- 

249,- 

114/11 og 12 Magna Berg Øyen 475,- 

114/13 og 21 Kåre og Margrethe 

Lien 

114/14 Henry Lange 

114/15 Oskar Brobakk 

114/16 Mildrid Schei 

114/17 Arnold Holtberg 

114/18 og 23 Jorun Lange 

114/22 Kanutte Lange 

114/26 Gunnar Sæther 

317,- 

400,- 

1690,- 

Til 
Skyldig gode 

573,- 

445,- 

700,- 

89,- 

69,- 

83,- 

1441,- 

475,- 

214,- 214,- 

433,- 520,- 87,- 

107 ,- 107,- 

113,- 113,- 

40,- 40,- 

154,- 154,- 

130,- 130,- 

125,- 125,- 

Den tinglyste utskrifta skal ligge hos e Igar-en.iav gnr. 114 bnr. 1 

til sams bruk for dei interesserte. 

Denne gjerdeordninga for utmarksgjerde på garden Lange gnr. 114 

i Nesset vert sett i kraft under rettsleg tvang den 15. februar 

1987-. 

Saka vert kunngjort ved at utskrifta av rettsboka blir sendt 

til partane i rekommandert brev. 

Rettsboka vert lest opp for jordskifteretten. 
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Det kom ingen merknad til møteleiinga eller føringa av retts 

boka. 

Saka slutt. 

Eresfjord den 21. november 1986. 

Torleif Torjuul 
( sign) · 

Oskar Hegnes 
( sign) 

Paul Ranvik 
( sign) 

0 
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Tiatdal, dea lo. april 1967. 

11 XL Æ I I. G, 

Undertepede srwi,neiere aom har ••kt Nors•• Vaeøclraga- os 
Elektr1aitetøneen om tilalto~t t1l forb7ptng aT Y1at4al.ael"t'& 
1 Beeeet, tra pel 60 til pel 124 etter plan utarbeidd &T 
PorbygninpaTdel1n&ene Veatlandakontor, garanterer at diatrikte 
b14raget vil bli innbetalt etter hnrt aoa arbelclet 'blir utf•rt 
og atatebev1lgn1ng gitt. Qarantien s~•lder aakailllDl 1/4 aT et 
koetnadeoyerslag pA kr. 67.ooo,-. 

Garantianevant fordeles ali.kt 

eier, ~:f/4.b~ :6'~z:~:,4 deler 77 

eier, cJ/~ 4r 
Gnr. 114, bnr. ll-12-¼9 eter, C??:?::p~ gf ~ 26 deler 
.. 9~, .. ,, 

Gnr. 114, bnr. l 

Gnr. 11., bnr. 14 6 deler 

• Un.dertepede eier aT snr• 114, 1mr. 4 har 1kk.e noe 1 ~ot at 
forbygging av Vistdal.selva blir foretatt ~or å sikre Henry 
Lane•• eiendom mot flo•akade. 

Vi attesterer at underskriftene er riktige. 

<------- / 
h· /4,;_,___, ,;fr'~ J. --f'e:; <'. 

• 
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SO;--'. ~i'l~:;:, "' l:.: i~ EN I 
HOf·.liS0AL 

JORDLEIGEAVTALE 

1) 

Eigarane av 
gnr. 114 bnr. l 1 Nesset, Ole Steinar Bergset, 
gnr. 114 bnr. 2 i Nesset, Par Gunnar Lange , 
gnr. 114 bnr. 3 1 Nesset, Gerd Mathilde Kringstad, 
gnr. 114 bnr. 4 i Nesset, Erling K. Sæter, 
gnr. 114 bnr. 5 1 Nesset, Sigmund Lange, 
gnr. 114 bnr. 12 i Nesset, ~lagna Berg Øien, 
gnr. 114 bnr. 14 1 Nesset, Henry Lange, 
gnr. 114 bnr. 15 i Nesset, Oskar Drobak, 
gnr. 114 bnr. 16 i Nesset, Mildrid Schei og Inger Marie Lange, 
gnr. 114 bnr. 17 1 Nesset, AmQld Holtberg, 
gnr. 114 bnr. 18 og 23 i Nesøet, Jorun Lange, 
gnr. 1).4 bnr. 19 i Nesset, Jons. Lange, 
gnr. 114 bnr. 20 1 Nesset, Tore A. Lien, 
gnr. 114 bnr. 26 i Nesset, Knut K. Sæter, 

leiger bort til Langesætre beitelag (seinare kalla 
leigar) eit areal på ca. 700 dekar. Av dette er ca. 
450 dekar dyrkbart. 

Arealet er teikna inn på kart i mål 1:5.000 utarbeidd 
av heradsagronom Berge, dagsett 15. januar 1980. 
Kartet ligg ved avtala. 

Arealet som til kvar tid er 1 bruk, skal gjerdast inn. 

Leigetida er 30 Ar, rekna frå 1. januar 1980. 

Le1geavtala skal seiast opp/lengjast 3 år før leige 
tida går ut. Dette skal gjerast skriftleg. Dersom 
leigeavtala ikkje blir sagt opp/lengja ved utgangen 
av leigetida, skal avtala vurderast som lengja med 
ein periode på 5 Ar. 

. . 
Dersom le1geavtala blir sagt opp, og arealet framleis 
skal leigast bort, skal leigar,: b:Grtsett frå ut:leige 
til eigaren sine nære skuldfolk (~rvingar), ha 
fortrinnsrett til ny leigeavtale. 

Grwmeigarane pA. si side skal ha rett til medleDt; 
skap 1 laget på same vilkår som dei andre medlemane. 

1 
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2) 

Le1gd areal skal nyt.tast til fellesbeite for mjølke 
kyr ogf.eller ungdyr. Dersom det for ... leigar pasøar -, 
betre, kan arealet nytt.ast. til felles fordyrking. 

Leigar har rett til A fulldyrke og/eller overflate 
dyrke det areal som er leigd, og som er teikna inn 
pA kart. Le1gcren har ogsA rett til A betre arealet 
og bygge nau&tynte driftsvegar, bruer, kanalar og 
drift:abvqnJ.nqar. samt lepl.antetølt. der det mltte 
puse bes1;. I den grad det elles er rasjonelt, 
bør veg ar, bruer, kanalar og leplantefel t likevel 
leggast slik at ~t 1kkje blir til særleg ulempe 
nlr den ild kjem at: grunneiqarane eventuelt skal ta 
over drifta av orealet, 

3) 

Leigar har ansvaret for og kostar vedlikehald av 
vegar, kanaler, bruer og ytre gjerder. Etter even 
tuell oppløysing av laget, fell vedl.1kehaldet på 
grunn@~gAr•n•- LlkaainA hAr lAig~r anAVArA~ fo~ All 
skade som dyr pA fellesbeite måtte gjera ved å koma 
utanfor bei tegjerdat·: 

4) 

Elgar har rett til å drive vintertranaport av tømmer 
og llknanda over leigd areal. 

Pluøering av grinder og gjennomkøyringsvegar i 
vinte:rhalvlret, skal avtalaøt mellom eigar og leigar. · 

5) 
Leigar skal ha rett til tilkomst til arealet med veg, 
elektrisitet, telefon, og rett til naudsynt opplegg 
for vatn og kloakk. 

6) 

Leigar betaler ei årleg leige som svarer til kr 5 ,oo 
- kronerfem - pr. aakar dyrkbar jord. netaling skal 
vera p! etterskot pr. 31.12. kvart Ar. Leiga skal 
juøterast kvart s. år etter levekostnadsindeksen, 
der Aret 19 80 er basis. 

7) 
Når drifta av arealet er slutt etter punkt 1 og 2, ,. , , · 
skal ~eile arealet gA attende til eigaren vederlags 
fritt. Unnatelte er: Hus, fastmontert teknisk utstyr, 
gjerder og anna flytt.bart ustyr. Eigaren kan ta 
over dette heilt eller delvis etter takst. 

' 

0 

I 

I 
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Dersom ci.tte ikkje blir gjort, skal leigar rydde 
bort dette innan 12 mAnader etter at leiget1da e.r 
ute. 

SA lenge det kvdler lån frå Statens Landbrukebank 
pA bygningane, skal: 

A 
B 

C 

Tomta ikkje kunne ryddast. 
B.anken, i tilfelle der er ledig kapasitet, 
sei:te inn nyo medlemar på opphavelege vilkår 
for den tida som er att av lAnet si ned 
~etali?lg,tid. 
Jordleiga ikkje gå ut, sjølv om·kortare 
leigetid er avtala. 

Så langt mogeleg skal ikkje leigar ta opp l&n med 
nedbetalingstid utover jordleigeperioden. 

8) 

Usemje mellom grunneigarar og leigar skal av 
gjerast med endeleg og bindande verknad ved 
voldgift. Voldgift:sretton er samansett av tre 
medlemar. Itvar av partane velgjer ei tt,JBedJ.em, 
og sorenskrivaren i distriktet nemner opp opp 
mannen. 

Dersom ein eller båe partar ikkje har nemnt opp 
medlemane sine innan fastsett tid, blir ogsA 
desse nemnt opp av s'0renskrivaren. 

Voldgiftsretten avgjer også sakskostnadane. 

9) 

Avtala skal tinglysast som hefte på eigedomane som 
leiger bort arealet, og som er nemnde ovanfor. 
Laget betaler det tinglysinga kostar. 

Vi vedkjenner 'oss avtala ovanfor. 

Vistldal, ~½ - ~ 
for gnr. 114 bnr. 1 i Nesset 

\ 

for gnr. 114 bnr. 2 i Nesøef 

for: gnr. 114 bnr. 3 1-----Wesset 

.\ 

e gar ekte~ake 

. fot/. //4uv~I. 
q~~~ 
ei gar/ektemake 
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for gnr. 114 bnr. 4 i Nesset 

for gnr. 114 bnr. 5 i Nesset 

for gnr. 114 bnr. 12 i Nesset 

for gnr. 114 bnr. 14 i Nesset 

I 
I 
I 
l 

for gnr. 114 bnr.15 1 Nesset 

for gnr. 114 bnr. 16 i Nesset 

for gnr. 114 bnr. 17 i Nesset 

for~gn~. 114 bnr. 18 og 23 1 
Nesset 

for gnr. 114 bnr. 19 i Nesset 

for gnr. 114 bnr. 20 1 Nesset 

for gnr. 114 bnr. 26 i Nesset 

0 

for Langesætra,beitelag: 

~~~- 
Altcieø Sandnes 
formann 

[, PJ:iwv -ilt~ 
eigar/ekmake 

I 
eigar/ektem 

eigar/ektemake 

fa,,.✓~ 
~~-vi Anton Myklostad 
medlem 

r l 

.I 
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Vi vitnar at partane har sjølve skrive under 

avtala, og at dei er myndige. 

1,·isL~z.:.l, ------------------ 

nrunn fØdd (dato/lr) 

fødd (cato/C:r) 

i 
! 
J 
I 
I 

i 
J 
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M.239-1-TRE 

Utdrag av 

Rettsbok 
for 

DAG BOKFØRT 
L 5. 02. 8 8 0 7 ~ 6 7 

SDRENS:<rilVEREN I ROMSDAL 

Ar 1988 den 18. mai ble det holdt møte i voldgiftsretten på 

Myklebostad. 

Rett.smed lemmer: 

Jordskiftedommer Peter Skare. 

Herredsagronom Gunnar Astad. 

Avd. inge-niør Er ling Totlandsdal. 

Protokollfører: Avd.ingeniør Erling'Totlandsdal. 

Parter: 1 . Martinus WågbØ eier av ghr. 98 bnr. 1 . 

2. Anton Myklebostad eier av gnr. 99 bnr. 1 . 

3. Olav N. Myklebostad 99 bnr. 3. 
4. Kari sølsnes Spæren 99 bnr. 4 

5. Alma Myklebostad 99 bnr. 5. 
G. Kristen Seter 114 bnr. 4. 

7. Magna Berg Øyen 114 bnr. 11 og 12. 

8. Ole Mareno Lange 114 bnr. 14. 

Til stede: Samtlige parter møtte personlig unntatt part nr. 4. 

Ole Steinar Bergset hadde fått fullmakt fra part nr. 4, men han møtte 

heller ikke. 

FØlgende dokumenter ble lagt fram: 

1. Dokument vedk. voldgiftsnemnd av 5/9 - 84 . 
. 

2. Skriv fra rådmannen i Ness~t til Henry Lange av 11/9 - 84. 

J. Skriv fra Nesset kommune til jordskiftedommer Petet Skare av 

11/9 - 84. 

4. Skriv fra jordskiftedommer Peter Skare til Nesset kommune av 16. 

januar 1'385. E. 8. A/S · OTTA 
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~. Skriv fra Kari sørncs Spæren til Landbrukskontoret av 28/3 - 88. 

6. Skriv fra advokat Knut M. Sporen av 30/3 - 88. 

7. Forslag Lil vedtekter tor anleggel. 

8. Gjenpart av varsel til dette møte av 22/4 1988. 

9. Kartutsnitt vedk. auleyyet. 

Partene fikk ordet for å orientere om kravet. Det ble opplyst 

I 
I 
I 

gjelder et skjønn i elvereguleringsak der et større jordbruksareal 

som var flomtruet ble forbedret i jordbruksøyemed. Til denne 

elveregulering var medgått en del jord og skjønnets oppgave skulle 

således gå ut på å fordele de utgifter og det jordtap som elveregu 

leringen fØrP.r med seg for den del ~om etter vas~dragsloven blir å 

belaste part.ene. 

Retten sammen med partene foretok befaring. 

Det viser seg at jordtapet er ulikt fordelt på de forskjellige bruk og 

nytten av anlegget er også forskjellig. Skjønnel vil derfor måtte 

foreta en fordeling av jordtap i forhold Lil nytteeffekt. For å få 

nødvendig oversikt for en rettferdig og rimelig fordeling er skjønnet 

avhengig av kart. Under befaringen ble det fremlagte kartutsnitt 

sammenholdt med anlegget i marka. Man fant ingen større uoverens 

stemmelser mellom kart og ferdig terreng og med partenes samtykke 

besluttet skjønnet å legge dette kartet til grunn for sine 

beregninger. Det ble bestemt at det skal utarbeides et forslag til 

utjevning som da vil bli lagt fram for partene i et senere møte. 

Vistdalen den 18. mai 1988 

Erling Totlandsdal 

(sign) 

Peter Skare Gunnar Astad 

(sign) (sign) 

kravet 

Ar 1988 den 3. juni vart det satt nytt møte på Vistdalen bedehus med 

det samme personale som før. 

F¢lgende parter var til stede: 

Martinus WågbØ, Olaf N. Myklebostad, Alma Myklebostad og Harald 

Myklebostad, Magna Berg Øyen, Ole Mareno Lange, Anton Myklebostad. 

Følgende dokumenter ble lagl fram: 

10. Gjenpart av varsel til dette m¢Le av 27/5 1988. 

0 

0 
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11. Forslag til skjønnsfordelingsplan. 

Siden forrige møte er det foretatt beregninger som viser at anleggs 
arbeidet på angjeldende strekning vil forbedre ca. 92 da. dyrkings 

land. I tillegg kommer arealer på det gamle elveløp. Arealet over 
forbedret land er ulikt fordelt på de forskjellige bruk og nytten av 

arbeidet 

vil derfor bli å beregne etter forbedret areal for hvert enkelt bruk. 

Voldgiftsnemnda har utarbeidet en liste som viser hva de enkelte bruk 

har oppnådd i forhold til avgitt areal. Listen ble forelagt partene og 

vedlegges sakens dokumenter. 

Det utarbeidede forslag tar sikte på en ujevning, dels i jord og dels 

i penger. Forslaget ble gjennorngåett med partene, førstveddemonstra 

sjon på kartet og siden ved befaring i marka. Etter en del diskusjon 
og med små endringer ble planen vedtatt. 

I medhold av vassdragslovens§ 102 og 103 jfr. voldgiftsdokumenlene 

dok. nr. 1 og 5 ble det holdt slikt 

skjønn. 

Skjønnet omfattes av følgende nye grenser: 

Grense nr. 1 i det gamle elveløp tar til i anleggsvegen på elverampen 

og går A.N.A. til nedsatt grensemerke i jord ( 1 ) 22 m til nedsatt 

grensemerke i jord (2) der grensa vinkler og går S.A. 150 m til 

grensemerke i jord ( 3) og går omtrent A 187 m til nedsatt grensemerke 

i jord (4) der grensa vinkler og går S.A. 142 m til nedsatt jordmerke 

(5), der grensa vinkler og går A.S.A. 82 m til nedsatt merkestein (6) 

1 m fra vegkanten og videre til anleggsvegen. 

Grense nr. 2 tar til i grensemerke (2) i grense nr. 1 og går S.V. 

53,3m til nedsatt grensemerke i jord (7) og 5 m til anleggsvegen. 

Grense nr. 3 dannes av forlengelsen av grensa mellom gnr. ·99 bnr. 1 og 

gnr. 99 bnr. 3 til anleggsvegen. 

Resultatet av skjønnet ble avgjort slik etter at avgitt jord heri 

Lbe r eqne t; elvegrnnn-taksert til kr. 2000, - pr. da. 
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Gnr. '33 bnr. 1 MarU 11us WågbØ har sI tt innehav innafor følgende 

grenser: I syd støter teigen til anleggsvegen, i nord til grense n r . 1 

og i nordvest til gnr. 114 bnr. 14 Ole Mareno Lange. 

Gnr. 99 bnr. 1 Anton Myklebostad sin andel er sammenhengende med 

brukets tunteig og støter i sydvest til grense nr. 1 samt 

anleggsvegen. I nordaust støter teigen til grense nr. 3. Han skal 

dessuten betalt til gnr. 99 bnr. 4 Kari sølnes Spæren for 2,2 da jord 

kr. -1.400,- 

J 
' 

Gnr. 99 bnr. 3 Olav N. Myklebostad har fått sin andel j sammenheng med 

brukets tunteig og støter i syd til grense nr. 3 og i vest til 

anleggsvegen. Han skal dessuten betHle til gnr 99 bnr. 4 Kari SØlne~ 

Spærcn for 1,1 da jord kr. 2,200,- 

Gnr. 99 bnr. 4 Kari SØlnes Spern mottar for avgitt jord kr. 4,400,- 

f ra gnr. 99 bnr. 1 cg kr. 2,200,- fra gnr. 99 bnr. 3. 

Gnr. 99 bnr. 5 Alma Myklebostad får sin andel i sammenheng med brukets 

tunteig og støter i syd til grense nr. 1. 

Bruket skal dessuten betale til gnr. 14 bnr. 4 Kristen Seter for 4, 7 

da jord kr. 9,400,-. Det tidligere innbetalte beløp for jord kommer i 
fradrag for denne summ. 

Gnr. 114 bnr. 11 og 12 Magna Berg Øyen har sitt innehav innafor 

følgende grenser. I nord og nordaust til grense nr. 1, i sydaust til 

grense nr. 2 og i sydvest til anleggsvegen. 

Gnr. 114 bnr. 4 Kristen Seter mottar for avgitt jord fra gnr. 99 bnr. 

5 kr. 9400,-. Det tidligere motatte beløp kommer i fradrag fra denne 

sum. 

Gnr. 114 bnr. 14 Ole Mareno Lange har en teig etter dette skjønn som i 
nord støter til grense nr. 1, i vest til grense nr. 2 og forøvrig til 

gnr. 98 bnr. 1 etter omforente grenser. 

0 

I 
I 
I 
I 

De pålagte beløp for jorderstatning forfaller til betaling senest 6 

måneder fra sakas ikrafttreden. 

Fiskeretten i Vistdalselva er uberørt av denne saka. 
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Dersom noen ønsker gjerde mot nabo etter de beskrevne grenseljnjer, 

plikter naboen å delta etter gjerdelovens bestemmelser. Dersom det 
blir gravd kanal i grense nr. 1 skal gjerdet stå på nordsida av 

kanalen. 

De nedsatte grensemerker skal bli koordinatberegnet og vedlagt 

dokumentene. 

Partene vil bli sendt avskrift av skjønnsprotokollen og sakens 

originaldokumenter vil bli arkivert på Nesset kommune. 

Skjønnet koster: 

Jordskiftedommer Skare 

20 timer a kr. 100, - 

2 kostdøgn a kr. 180, 

Bilskyss 

Herredsagronom Astad 

16 timer a kr. 100,- 

2 kostdøgn a kr. 180, - 

Bilskyss 

Avd.ingeniør Totlandsdal 

20 timer a kr. 100, - 

2 kostdøgn a kr. 180, 

Bilskyss 

Husleie 

Tinglysing 

Grensemerker 

kr. 2000, - 

360,- 

500 - 

kr. 1600,- 

360,- 

275,- 

kr. 2860,- 

kr. 2235,- 

kr. 2000,- 

360,- 

500,- kr. 2860,- 

kr. 150, - 

kr. 350,- 

~r. 180,- 

~r. 8635,- 

Omkostningene ble fordelt slik: 

Gnr. 98 bnr. Martinus Wågb¢ kr. 2000,- 

99 bnr. Anton Myklebostad 1425,- 

~9 bnr. 3 Olav N. Myklebostad . 730,- 

99 bnr. 4 Kari S¢lsnes Spæren li 520,- 

99 bnr. 5 Alma Myklebostad 2000,- 

114 bnr. 4 Kristen Seter 680,- 

114 bnr. 11 og 12 Magna Berg Øyen 680,- 
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I 14 bnr. 14 Ole Mareno Lang~ 600,- 

Disse beløp forfaller til betaling 15 dager etter at fordelinga er 
gjort kjent. 

Deliiøtende parter samtykket i~ saka skal kunngjøres i vanlig brev 
til hver av partene. 

Saka trer i kraft 2 måneder etter kunngjØringsdatoen som settes til 
24. juni 1988. 

i 
I 
I 

I 

Rettsboka ble lest opp. 

Ingen av partene var tilst~de. 

Myklebostad den 3. juni 1988. 

0 

Peter Skare 

(sign) 
Gunnar Alstad 

(sign) 

Erling TotlAndsdal 

(sign) 

( 
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= Kartverket 
EIENDOMSMEGLER 1 MOLDE 
POSTBOKS 6054, TORGARD 
7434 TRONDHEIM 

Bestiller: onlineservice@evry.com 
Deres referanse: Thomas Kval vik - 13190450 
Vår referanse: l 977482/11127279 
Bestilling: C2 2019-10-16 52 

Dato 
16.10.2019 

Kopi av dokument fra vårt arkiv 

Dere har bedt om en bekreftet kopi av følgende dokument fra arkivet: 

Dok.nr.: 
6967 

Embete: 
60 

Registrert: 
6.8.1987 

Rettsstiftelse: 
SKJØNN 

Dokumentet er registrert på blant annet følgende eiendom: 

Knr. 
1543 NESSET 

Gnr. 
114 

Bnr. 
1 

Fnr. 
0 

Snr. 
0 

U. Dokumentet følger vedlagt. 

[] Dokumentet følger ikke vedlagt. Yi kan ikke finne det i vårt arkiv. 

Det finnes mye nyttig informasjon på våre nettsider www.tinglysing.no. På 
wwww.seeiendom.no er det mulig å se hva som er tinglyst i grunnboken. Ta også gjerne 
kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00. Kundesenteret er åpent alle hverdager 
fra klokken 09.00 til 15.00. 

Med hilsen 
Statens kartverk Tinglysing 

• www.kartverket.no 
Statens kartverk Tinglysing, Tinglysing - fast eiendom 
Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss, Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss 
Telefon: 32 11 80 00 Telefax: 32 11 88 01 
E-post: tinglysing@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040 238 
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LANGEVEGEN 101

OFFENTLIG TRANSPORT

Lange 2 min
Linje 428 0.2 km

Molde Lufthavn, Årø 1 t 18 min

SKOLER

Vistdal skole og barnehage (1-10... 11 min
21 elever, 2 klasser 1 km

Romsdal vgs. Nesjestranda 1 t 2 min
110 elever 31.6 km

Rauma videregående skole 51 min
300 elever 58.2 km

ALDERSFORDELING BARN (0-18 ÅR)

48% i barnehagealder

39% 6-12 år

6% 13-15 år

6% 16-18 år

SIVILSTAND
Norge

Gift 32% 34%

Ikke gift 51% 52%

Separert 7% 9%

Enke/Enkemann 11% 4%

ALDERSFORDELING

17
.8

 %
12

.3
 %

15
.4

 %

2.
6 
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%

7.
1 %

15
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%
17
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.6

 % 31
.6

 % 38
.6

 %
38

.9
 %

31
.6

 %
21

.9
 %

16
.4

 %

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: Myklebostad 152 70

Kommune: Molde 2 946 1 207

Norge 5 942 390 2 682 230

BARNEHAGER

Vistdal skole og barnehage (0-5 år) 11 min
8 barn, 1 avdeling 1 km

DAGLIGVARE

Coop Marked Vistdal 15 min
Post i butikk, PostNord 1.3 km

SPORT

Vistdal skole 11 min
Aktivitetshall, ballspill, fotball 1 km

Vistdal Stadion 4 min
Fotball, sandvolleyball 3.6 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 Eiendomsmegler 1 Midt-Norge 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 Eiendomsmegler 1 Midt-Norge 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



Rabatter og fordeler
Du får de beste vilkårene hvis du utnytter fordelene ved å ha lån, sparing og forsikring samlet på 
ett sted. Samler du alle dine forsikringer hos oss får du inntil 25 % samlerabatt på forsikringene 
dine. Er du medlem i et LO-forbund får du også en rekke fordeler.   

SpareBank 1 har de mest fornøyde kundene – igjen
SpareBank 1 har de mest fornøyde skadeforsikringskundene, i følge Norsk Kundebarometer 
2014. Her kommer SpareBank 1 nok en gang best ut i forsikringsklassen. Resultatet føyer seg inn i 
rekken av gode tilbakemeldinger fra kundene våre, hele 5 av de siste 7 årene har vi tronet øverst  
på pallen i undersøkelsen.

Boliglån i SpareBank 1?
Vi hjelper deg med boliglånet på 1-2-3-4! Er du under 34 år får du vårt aller beste boliglån  
– uavhengig av om det er den første, andre eller tredje boligen du skal kjøpe. Sammen finner 
vi et boliglån som passer best for deg. Hos oss får du fleksibel nedbetalingstid, gode beting- 
elser og avdragsfrihet ved behov.

SpareBank 1 SMN  |  07300  |  smn.no
SpareBank 1 Nordvest  |  03900  |  snv.no
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Amund Øien 
Sønslien

� EiendomsMegler 

� 90211687

� Amund.Sonslien@em1.no

� Storgt. 42, 6413 Molde

Ta kontakt om du har noen spørsmål vedrørende eiendommen



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. 

  



1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgs

oppgaven.

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. TVantenner og fellesanlegg

for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/

tvboks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert

TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikk

anlegg 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.

Fast monterte garderobehyller og knagger medfølger.

Innredning i garderobe skap, for eksempel løse eller fast

monterte 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 hage

belysning 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. ba

destamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, 

lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, med

følger. 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 RØYK-

VARSLER 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 el. Låses boder, 

uthus el. 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 fast

monterte kasser og lignende er en del av eiendommen og 

medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, 

Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglings

gruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

I henhold til avhendingsloven § 3 4 skal eiendommen 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 til

passet bygningen, jf. avhendingsloven § 3 5. Partene kan imidlertid fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg.  

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

VEILEDENDE LISTE OVER HVA SOM FØLGER EIENDOMMEN 

Dersom ikke annet er avtalt eller fremgår av salgsoppgaven.

� Tilbehør og løsøre
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BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN

Bud stort kroner

Skriver kroner  00/100

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven. Ev. andel fellesgjeld kommer i tillegg til budet.)

Eventuelle forbehold

Ønsket overtagelsesdato / Akseptfrist / kl. :

FINANSIERINGSPLAN

Lån i  v/  tlf.  kr

Lån i v/ tlf.  kr

Egenkapital i  v/ tlf.  kr

Finansiering kr  bekreftet av  Dato/kl.

Jeg/vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1 ja nei

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser 

som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hver-

andre i forbindelse med endring/inngivelse av bud og/eller vilkår. EM1 anbefaler bruk av Gi Bud funksjonen som er tilgjengelig på EiendomsMegler 1.no og 

FINN.no. Alternativt kan budskjemaet printes, fylles ut, signeres, leveres eller skannes og sendes pr. e-post til megler eller meglerkontoret. Du må samtidig 

ringe megler og forsikre deg om at han har mottatt budet.

BUDGIVER 1 BUDGIVER 2

Navn  Navn

Personnr.  -  Personnr.  -

Tlf.  Mobil  Tlf.  Mobil

E-post E-post

Adresse  Adresse

Postadr.  Postadr.

Sted  Dato  Sted Dato

Underskrift  Underskrift

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort) Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort) 

� Budskjema
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DET ER TRYGT Å GI BUD ELEKTRONISK PÅ ALLE VÅRE BOLIGER, OG SÅ ENKELT GJØR DU DET:

• Start vår elektroniske tjeneste på eiendommen du vil gi bud på
• Legg inn bud

Ønsker du senere å øke budet ditt gjør du dette fra samme tjeneste. 

Ring gjerne megler og få bekreftet at bud er mottatt. Megleren sørger hele tiden for å holde deg 
orientert om bud fra andre potensielle kjøpere.

Gå inn via knappen 
«gi bud» på 

eiendommen du 
vil gi bud på.

� Nå kan du gi bud med et tastetrykk
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FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVING

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, 

Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendoms-

meglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om 

eiendomsmegling § 6–3 og § 6–4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbruker  

myndighetene 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 BUDGIVING 

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendom-  

men, 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, finansierings  

plan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold 

som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig 

ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før for  

beholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. 

I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal 

megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 

første virkedag etter siste 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 bud-  

giverne skriftlig 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 budet 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 for 

eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen 

akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte 

«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører 

at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom 

budet i rett tid aksepteres av kjøper.

� Les før du gir bud
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� Ditt nye hjem?
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� Kontakt

Amund Øien Sønslien

Telefon 90211687
Epost Amund.Sonslien@em1.no

EiendomsMegler 1 Molde
Org. nr. 936 159 419
Storgata 42
6402 MOLDE
Telefon +4771211000

www.eiendomsmegler1.no

Oppdragsnr: 13190450 Salgsoppgaven er sist oppdatert 18.06.2020


