SØRSKOGBYGDA

Nygardsgrenda 100
2410 Hernes

Espen Strøm
Eiendomsmegler MNEF / Daglig leder

Mobil
Email

41 56 05 00
es@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling Elverum
Storgata 15
2405 Elverum

Din nye eiendom?
Velkommen til visning i Nygardsgrenda 100

Nøkkelinformasjon
Prisantydning:
Omkostninger:
Totalt inkl.
omkostninger:
Selgere:
Boligtype:
Eierform:
Byggeår:
Bra/P-rom:
Gnr./bnr.:
Tomtetype:
Tomteareal:
Oppdragsnr.:

7 900 000 + omk.
213 142 *
8 113 142
Trond Furuli og Unni
Margrethe Furuli
Landbrukseiendom
Selveier
1980
203 m²/ 184 m²
153/64, 153/186 og
111/132
Eiet tomt
241 400m²
371200291

Her har vi gleden av å presentere en velholdt og koselig
landbrukseiendom med sentral beliggenhet i Sørskogbygda.
Eiendommen består av en fin enebolig, stort hønsehus, verksted/garasje
og frittstående garasje. Her kan du jobbe helt eller delvis kombinert med
å være hjemme. Hele tunet fremstår som godt ivaretatt og har et pent
hageanlegg med plen, diverse beplanting, flaggstang og en stor dam
som bidrar til et idyllisk preg. Eiendommen består av mye produktiv
skog, beiteområde og fulldyrka jord. I tillegg er det gode jaktmuligheter
på egen eiendom i form av både små- og storvilt. Eneboligen har en god
planløsning med god fordeling av arealet over to etasjer. Her er det bla. 5
soverom, bad i begge etasjer, stor stue i hovedetasjen, samt en koselig
loftstue med utgang til balkong. Hele tunet er velstelt og har godt med
lekeareal. Driftsbygning, verksted og garasje er rødmalte og bidrar til en
hyggelig fremtoning på eiendommen.
Merk deg dette:
- Skog
- Driftsbygning for rugeggproduksjon
- Jaktområder
- Skjermet tomt høyt i terrenget
- Innholdsrik enebolig
Hilsen
Espen Strøm

* Regnet ut fra prisantydning.

Nygardsgrenda 100

1

Innhold
Velkommen

2

1

Innhold

22

Beliggenhet

22

Beskrivelse av eiendommen

23

Offentlige forhold

25

Prisantydning inkl. omkostninger

25

Øvrige kjøpsforhold

25

Nabolagsprofil

28

Info fra kommunen

30

Verditakst for landbrukseiendom

31

Tilstandsrapport for bolig

39

Løsøre og tilbehør

51

Boligkjøperforsikring

53

Forbrukerinformasjon om budgiving

55

Budskjema

56

Nygardsgrenda 100

Eiendommen er hyggelig
å komme hjem til når du
kommer kjørende inn på
den grusete veien inn til
tunet med garasje,
verksted, driftsbygning
og enebolig.
Tomten ligger åpent og
fritt med åker, eng og
skog som rammer inn
tun og deler av tomten.
Den store dammen i
bakkant av hus og
driftsbygning gir et
idyllisk preg på
eiendommen.
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Eneboligen har et inntrukket inngangsparti med tilknyttet
hellebelagt uteplass. Her er det gode solforhold og
mulighet for cafebord og stoler på trappen eller større
utemøbler på bakkeplan.

6

Nygardsgrenda 100

Innenfor døren kommer du først inn i et lyst vindfang med
omkledningsplass og glassdør til en lys og romslig gang
med garderobemuligheter.
Gangen har tilknyttet mellomgang med adkomst til
soverom, bad og et kjølerom.
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Kjøkkenet har enkel adkomst fra gangen som
gjør det enkelt å komme hjem med
handleposene. Legg merke til det skrå taket
som gir et stilig preg i rommet.
Kjøkkenet har god størrelse og mulighet for
spiseplass ved vinduet. Her er det belegg på
gulv og brystning med malt tapet over.
Brystningen er malt i samme farge som
innredningen og dette bidrar til et helhetlig
preg.
Innredningen har godt med oppbevaringsplass
og en romslig benkeplate utført i laminat.
Kjøkkeninnredningen er praktisk delt opp i
arbeidssoner for oppvask, koking og matlaging.
Mellom benkeplate og overskap er det fliser.
Det er opplegg for oppvaskmaskin og ventilator
over komfyrplass. Fra kjøkkenet er det også
adkomst til stuen.
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Den åpne og luftige stuen har godt med innlys
fra store vinduer og god plass for å innrede
etter eget ønske og behov. Stuen er i dag
innredet med egen spisestuedel og en
dagligstue med sofagruppe. Stuerommene er
malt i samme farger som harmonerer godt med
den behagelige atmosfæren i hjemmet. I
dagligstuen er det montert peisvedovn som gir
ekstra varme ved behov og koselig stemning på
mørke høst- og vinterkvelder. Stuen har
trapperom med adkomst til kjeller og 2. etasje,
samt utgang til terrassen.
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Boligen har bad i begge etasjer. Hovedbadet ligger i 1.
etasjen og har god størrelse, varmekabler i gulv og en
romslig innredning med profilerte fronter. I rommet er det
også et dusjkabinett og wc.
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Badet i 2. etasjen har belegg på gulv og våtromsplater med
flisemønster på veggene. Her er det vegghengt servant med
speil og belysning over, samt wc og dusjkabinett.
I hovedetasjen er det et praktisk vaskerom med god
størrelse. Her er det innredning med over- og underskap,
langskap og en benkeplate i laminat. Rommet har vaskekum
på vegg og opplegg for vaskemaskin.
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Boligen har 5 soverom som er fordelt på to
etasjer. I hovedetasjen ligger et stort soverom
med skyvedørsgarderobe nær badet, i tillegg til
to soverom med plassbygde garderobeskap. Ett
soverom benyttes i dag som kontor. De to
soverommene i 2. etasje har begge god plass for
både seng og skrivepult.
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I boligens 2. etasje er det en stor og
koselig loftstue med teppe på gulv,
panel på vegger og synlige åser i tak.
Store vindusflater gir godt innlys og
fint utsyn over nærområdene. Her
oppe kan du ha en egen tv-stue eller
benytte rommet til ekstrastue for
barn og ungdom i familien.
Loftstuen har peisinnsats som gir
koselig stemning når det knitrer i tørr
bjørkeved. Legg også merke til den
stilige vedovnen i rommet. Fra
loftstuen er det utgang til en
overbygd balkong.
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Viktig informasjon
INNHOLD
Eneboligen er over tre plan og
inneholder:
1. etasje: Overbygd inngangsparti,
vindfang, gang, kjøkken, trapperom,
stue/spisestue med utgang til
terrasse, 2 soverom, toalettrom,
vaskerom, mellomgang ved
inngangsparti med adkomst til
kjølerom, bad og soverom.
2. etasje: Loftstue med utgang til
balkong, bad, bod og to soverom.
Kjeller: Trappegang, og 3 boder.
Driftsbygning på ca. 1100 kvm med
kapasitet på ca. 5.000 fjærkre.
Utvendige fortanker. Automatisk
foring/vanning. Driftsbygningen har
hønserom, produksjon for
eggpakkeri, bad, vaskerom,
hvilerom, kjølerom,
vareutleveringsrom og lager.
Verkstedbygning med hovedetasje,
loft og kjeller (tidligere
gjødselkjeller) inneholder verksted,
garasje, bakstrom, trapperom, samt
inntilbygget høylager/silorom.
Frittstående garasje.
Diverse driftsutstyr som traktor
varmtvasker mm er ikke
innberegnet i kjøpesummen og et
evt. kjøp av dette avtales i egen
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avtale utenom eiendommen.
Kontakt megler for mer
informasjon.

BELIGGENHET
Landbrukseiendommen ligger fint til
i Sørskogbygda på en skjermet tomt
med utsyn mot nærområder med
åker, eng og skogkledde åser.
Tomten ligger høyt og fint til med
utsyn over nærområdet som er
omgitt av skog, åker og utmark.
Nærheten til naturen gir en egen ro i
tillegg til å by på mange muligheter
for tur, trening og friluftsopplevelser
gjennom hele året. Med tilhørende
store skogareal kan du rusle en tur
eller jakte på egen eiendom.
Fra boligen er det ca. 4 km til
barnehage, barneskole og
nærbutikk med post. Skistadion
ligger nær barneskolen og har
oppkjørte skiløyper, samt lysløype
som gir traseer for både små og
store. Sørskogbygda kan by på
mange aktiviteter for barn i alle
aldre, bla. fotball, håndball,
skiskyting og langrenn.

I området er det mange sjøer, elver
og småvann for både fisking og
bading. Både Bergesjøen og Lisjøen
er kjent for sine fine badeplasser.
Lisjøen er tilrettelagt for grilling og
det er oppført en gapahuk som kan
benyttes av alle. For deg som er
glad i jakt, fiske og friluftsliv kan
man også spesielt nevne Rensjøen,
som er en ren ørretsjø hvor jakt og
fiskeforeningen har satt ut ørret
gjennom mange år. Ved idylliske
Renoset er en gammel fløterdam i
elva Ulvåa. I tillegg ligger Kynnsjøen
like ved eiendommen og kan by på
fantastiske muligheter for bl.a.
kanopadling, fiske og bading. I
tillegg ligger flere småsjøer som
Nordre og Søndre Bolsjøen,
Silksjøen i kort avstand fra
eiendommen.
For deg som ønsker å oppsøke byliv
kan Elverum sentrum by på et rikt
utvalg av servicetilbud og fasiliteter
med blant annet butikker,
kjøpesenter, cafeer, restauranter,
kino, bowlinghall, sykehus m.m.
Sentrumskjernen ligger kun ca. 12
km fra eiendommen.

BESKRIVELSE AV
EIENDOMMEN
Byggemåte
Antatt fundamentert med
betongsåler eller betongmurer til
fast byggegrunn. Eldre grunnmurer
med sparesteinsbetong, tilbygg
nordøst med parallellblokk. Støpte
vanger ved tilbygg fra ca. 1980.
Etasjeskillere med trebjelkelag
antatt isolert med sagflis eller
mineralull. Antatt påstøp med
elektrisk gulvvarme ved baderom.
Vindfang opplyst med varmefolie
over bjelkelag. Yttervegger opplyst
oppført med tømmerlaft ved
opprinnelig del, tilbygg i
bindingsverk antatt isolert med
mineralull. Utvendig og innvendig
påforede tømmervegger, ukjent vedr
isolering. Fasader med utvendig
stående kledning. Opplyst
overflatebehandling fra juli 2020.
Pulttakskonstruksjon, antatt isolert
sperretakskonstruksjon med
luftesjikt mot taktro. Tekking med
papp, opplyst tekking fra 2012.
Beskrivelse av byggemåte er hentet
fra tilstandsrapport utført av
Byggtakst Elverum AS.
Tilstandsrapporten angir også
byggetekniske tilstandssvekkelser
(tilstandsgrader -TG). For denne
eiendommen er det gitt
tilstandsgrad 2 (TG2) for følgende
bygningsdeler-/komponenter: Grunn
og fundamenter, grunnmur,
drenering,
veggkonstruksjoner/utvendige
fasader, vinduer/dører,
terrasse/balkonger/utvendige
trapper, piper og ildsteder, bad, samt
vaskerom i 1. etg., kjølerom og
innvendige trapper,
For ytterligere/detaljerte
beskrivelser av anmerkninger og
bygningsteknisk beskrivelse av
eventuelle andre bygninger, se
tilstandsrapport som er et vedlegg i
salgsoppgaven.

Areal
Eneboligen:
1.et: Bra 128/ P-rom 124 kvm.
2.et: Bra 64/ P-rom 60 kvm.
Kjeller: Bra 11 kvm.
Følgende rom inngår i primærareal:
1. etasje: Stue, spisestue, bad,
vaskerom, toalettrom, ganger, 3
soverom og vindfang.
2. etasje: Stue, bad, 2 soverom og
gang.
Kjeller uten primærareal
Driftsbygning med bta på
ca. 1100 kvm.
Verkstedbygning med bta
på ca. 140 kvm
(se punkt om innhold for nærmere
beskrivelse av rom)
Areal i salgsoppgaven er hentet i fra
rapport fra takstmann. Fordelingen
mellom primærrom (P-rom) og
sekundærrom (S-rom) er basert på
bruken av rommene på
befaringstidspunktet, uten at det er
tatt hensyn til lover og/eller
forskrifter. Rommenes bruk kan
derfor være i strid med
byggeforskriftene og/eller
registrert/godkjent bruk.
Areal i salgsoppgaven er hentet i fra
rapport fra takstmann. Fordelingen
mellom primærrom (P-rom) og
sekundærrom (S-rom) er basert på
bruken av rommene på
befaringstidspunktet, uten at det er
tatt hensyn til lover og/eller
forskrifter. Rommenes bruk kan
derfor være i strid med
byggeforskriftene og/eller
registrert/godkjent bruk.

Se punktet om standard samt
løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet
av Norges Eiendomsmeglerforbund,
Eiendom Norge og
Advokatforeningens
Eiendomsmeglingsgruppe,
gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis
hvitevarer og/eller annet teknisk
utstyr medfølger, gis det ingen
garantier i forhold til tilstand,
funksjonalitet og levetid på disse.
Oppvarming
Eneboligens primæroppvarming er
med elektrisitet- og vedfyring.
Sentralvarme med varmluftsanlegg
med kanalføringer til de fleste rom.
Sentralvarme driftet fra fyrkjele i
hønsehus.
Det er elektrisk gulvvarme på bad
og i vindfang 1.etasje. I hovedstue
er det montert vedovn, mens det i
loftstuen er montert åpen peis.
Tomten
Eiertomt på ca. 241,4 daa. Av disse
utgjør dyrket mark ca. 27,7 daa,
skog ca. 194,9 daa, innmarksbeite
ca. 6,6 daa, samt stort tun og annet
areal på ca. 12,2 daa. Tunet er pent
opparbeidet med hageanlegg med
gressplen, prydbusker, noen trær,
epletrær, grønnsakshage, drivhus og
hekk. Dammen ved hage og langs
driftsbygningen gir et koselig preg
på tomten. Eiendommen har fint
utsyn over de landlige
nærområdene.
Skogfond på eiendommen vil
medfølge handelen og er inkludert i
prisen. Ca. kr. 40.000,- /50.000,-.
Kontakt megler for mer
informasjon.

Utstyr
Brannvarslingsanlegg opplyst i serie
og med varsling til bolighuset og
driftsbygning.
Montert nødstrømsaggregat i
garasje.
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Arealer er hentet fra vedlagte
gårdskart. Det gjøres oppmerksom
på at denne type arealangivelse
(med tilhørende kart) kan være
upresis og at man dermed kan få
avvik i både areal og grenser ved en
eventuell fremtidig oppmåling.
Mangel grunnet avvikende grenser
og/eller arealsvikt (jf.
avhendingslovas § 3-3) kan derfor
ikke påberopes.
Parkering
Eiendommen har garasjeplass i
verkstedbygning, samt frittstående
garasje. Det er ellers godt med
biloppstillingsplasser på egen tomt.
Vei/vann/avløp
Eiendommen har adkomst fra
kommunal veg via privat stikkveg
og har privat vannforsyning og
avløpsanlegg med slamavskiller.
Opplyst borebrønn med dykkpumpe
og trykktank i kjeller. Vann til
hønsehus fra borebrønn. Opplyst
separate avløpsanlegg for bolighus
og hønsehus med kum og
spredegrøfter.
Slamavskilleren tømmes hvert
fjerde år og ble sist tømt
02.07.2020.
Det går rør fra hønshuset til boligen
som benyttes til oppvarming av
boligen.
Formuesverdi
Formuesverdi som primærbolig
kr 1 399 217,- per 31/12-2018.
Offentlige/kommunale avgifter
Kommunale avgifter utgjør totalt
ca. kr 7.294,- for 2020. I disse inngår
eiendomsskatt. Renovasjonsgebyr
utgjør kr 5.329,- og
slamtømmingsgebyr utgjør ca.
kr 1.848,-. Dette faktureres direkte
fra det interkommunale
renovasjonsselskapet SØIR. Feieog tilsynsgebyr utgjør kr 1.223,- og
faktureres direkte fra Midt-Hedmark
brann- og redningsvesen.
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Størrelse på renovasjonsavgift
avhenger av størrelse på dunkeer.
Feie- og tilsynsgebyr avhenger av
hvor mange pipeløp som må
feies/inspiseres. Det gjøres
oppmerksom på at avgiftene
normalt justeres/reguleres årlig.
Faste løpende kostnader
Elektrisitet, ved, forsikringer,
TV/internett etc. Utgiftene på dette
vil variere ut fra hvilke abonnement
og avtale man har.
Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse
Det ble utstedt ferdigattest for
restaurering av bolig (endring av
loftet) 20.05.1976.
Det er ikke mottatt
ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse for øvrige
bygningsdeler.
Det er innført nye bestemmelser i
plan- og bygningsloven som sier at
ferdigattest ikke vil bli gitt for
oppførte bygg som er søkt før
01.01.1998. Det vil dermed ikke
være behov for å søke om
ferdigattest for slike bygg. Dette
betyr ikke at ulovlig oppførte bygg
blir lovlige, men bare at byggesaken
ikke lenger skal avsluttes med
ferdigattest.
Det er kun mottatt byggetegninger
av driftsbygning og endring av bolig.
Man har derfor ikke kunnet
kontrollere hvor vidt dagens
bygninger og planløsning (herunder
formål) er byggemeldt eller er i
samsvar med eventuelle
byggemeldte og godkjente
tegninger. Dette betyr videre at det
kan være rom som er inntatt som
primærrom/-areal i takstrapport
som ikke er godkjent for varig
opphold. Kjøper overtar ansvar og
risiko for nevnte forhold.

Utleie
På generelt grunnlag er det tillatt å
leie ut egen bolig eller del av egen
bolig, så lenge formålet med utleien
er i samsvar med godkjent bruk av
gjeldende leieobjekt og/eller areal.
Det foreligger begrensninger ved
korttidsutleie for eierseksjoner.
Eiendommen står i matrikkelen
registrert med 1 bruksenhet(er).
Konsesjon
Kjøper har risikoen og er ansvarlig
for videresalg dersom konsesjon
nektes med grunnlag i
konsesjonslovens § 9 første ledd nr.
1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd
(forhold som ligger på kjøpers hånd:
Det gjøres oppmerksom på at
ervervet av eiendommen er
konsesjonspliktig. Kjøper er
ansvarlig for å utarbeide og sende
inn konsesjonssøknad snarest
mulig etter budaksept dog senest
omgående etter signering av
kjøpekontrakt. Kjøper dekker
konsesjonsgebyr. I det tilfelle
konsesjon ikke gis på bakgrunn av
for høy kjøpesum, kan selger kreve
at avtalen likevel skal gjelde, men til
den høyeste pris
landbruksmyndighetene kan
godkjenne. Kjøper har
konsesjonsrisikoen dersom
konsesjon nektes med grunnlag i
konsesjonsloven § 9 første ledd nr.
1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd.
I slike tilfeller skal selger holdes
skadesløs og eiendommen må
overtas av kjøper på avtalte vilkår
senest innen 2 måneder etter første
avslag på konsesjonssøknaden.
Endring eller konkret fastsettelse av
overtagelsesdato, ut over det som
er nevnt over, skjer etter avtale
mellom partene og skal skriftlig
bekreftes overfor meglerforetaket.

Odel
Det hviler odel på eiendommen.
Odels- og løsningsrett er under
fraskrivelse fra samtlige kjente
odelsberettigede over 18 år. Søknad
om fraskrivelse av odel via
Fylkesmannen er sendt for alle
under 18 år. Dersom odel ikke er
fraskrevet før 01.02.19 vil et beløp
tilsvarende 30 % av kjøpesummen
bli sperret på meglerforetakets
klientkonto. Hvis odelssøksmål ikke
blir reist innen fristen, vil sperret
beløp bli utbetalt til selger, uten
nærmere godkjenning fra kjøper.
Blir retten fraskrevet blir det ingen
tilbakeholdelse.
Spør megler for mer informasjon.
Diverse
Etter aksept av bud, vil
eiendommens salgssum bli
meddelt de som ev. måtte
etterspørre denne. Eiendommens
salgssum vil bli offentlig tilgjengelig
ved overføring av hjemmel.
Det er ikke foretatt noen
besiktigelse på det elektriske
anlegget. Dette gis derfor ingen
garanti for at anlegget er uten
feil/mangler eller er tilpasset
dagens krav og/eller bruksmønster.
Feiing ble utført siste gang i 2018.
Tilsyn ble sist gang utført i 2016,
uten pålegg om utbedringer. Det
gjøres oppmerksom på at sotluke
satt bom fast. Det mangler også
ilstedsmelding på peis i stue 1.etg.
Det tas forbehold om feil/mangler
ved eventuelle nye installasjoner
og/eller forskriftskrav trådt i kraft
etter siste tilsyn.

Heftelser/rettigheter/forpliktelser
Kommunen har legalpant i
eiendommen for eventuelle ubetalte
kommunale skatte- og avgiftskrav.
Følgende tinglyste heftelser
(dokument) vil følge med
eiendommen:
Dagboknr. 1983/176-1/15, tinglyst
den 10.01.1983. Gjelder elektriske
kraftlinjer. Rettighetshaver er
Elverum E-verk.
Dokument kan ses hos
meglerforetaket eller utleveres på
forespørsel.
Reguleringsmessige forhold
Eiendommen omfattes av
kommuneplan for Elverum
kommune 2011-2022, hvor
eiendommen er avsatt/utnyttet til
Landbruks-, natur- og friluftsområde
(LNF). Det gjøres oppmerksom på
at oppføring av nye tiltak vil falle
utenfor LNF-formålet, og kan ikke
skje uten etter dispensasjon eller
reguleringsplan.

PRISANTYDNING INKL.
OMKOSTNINGER
7 900 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP
(valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss
(valgfritt tillegg))
197 500,- (Dokumentavgift
(forutsatt salgssum: 7 900 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
213 142,- (Omkostninger totalt)

OFFENTLIGE FORHOLD
Eiendommens betegnelse
Gnr. 153 Bnr. 64 og Gnr. 153 Bnr.
186 og Gnr. 111 Bnr. 132 i Elverum
kommune.

8 113 142,- (Totalpris inkl.
omkostninger)
Vi gjør oppmerksom på at
ovennevnte totalsum er beregnet ut
fra kjøpesum tilsvarende
prisantydning.

Det tas forbehold om endring i
gebyrer.
Oppgjør
Med mindre annet er avtalt
forutsettes det at kjøpesum
inkludert omkostninger er innbetalt
og disponibelt på meglerforetakets
klientkonto innen overtakelse.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD
Kjøpekontrakt
Partene skal signere kjøpekontrakt
etter aksept av bud.
Overtakelse
Overtakelse skjer i utgangspunktet
etter avtale med selger. Budgiver
skal likevel angi ønske om
overtakelsesdato i sitt skriftlige
kjøpetilbud.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet
boligselgerforsikring som dekker
selgers ansvar etter
avhendingsloven begrenset oppad
til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen
av eiendommen som dekkes av
forsikringen. Selger har utarbeidet
en egenerklæring som kjøper må
gjøre seg kjent med før budgivning.
Boligkjøperforsikring
Vedlagt i salgsoppgaven følger
informasjon om
Boligkjøperforsikring Pluss og
Boligkjøperforsikring fra HELP
Forsikring AS. Boligkjøperforsikring
er en rettshjelpsforsikring som gir
trygghet og profesjonell juridisk
hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved
boligen de neste fem årene.
Boligkjøperforsikring Pluss har
samme dekning som
boligkjøperforsikring + fullverdig
advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet. Les mer
om begge forsikringene i vedlagte
materiell eller på help.no.
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Det gjøres oppmerksom på at
meglerforetaket mottar kr 2 400,- /
3 100,- i honorar for hver
forsikringsavtale som formidles på
Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1
400,- / 2 100,- i honorar for
Boligkjøperforsikring.
Det gjøres oppmerksom på at
boligkjøperforsikringen kun vil
gjelde for eneboligen og ingen av de
øvrige bygninger på eiendommen.
Kontakt megler for mer
informasjon.
Energimerking
Alle som skal selge eller leie ut bolig
må som hovedregel energimerke
boligen og fremskaffe en
energiattest. Unntak gjelder blant
annet for frittstående bygninger
med bruksareal på mindre enn 50
m². Det er eier som plikter å
fremlegge energiattest og eier er
selv ansvarlig for at opplysningene
er riktige. For ytterligere
informasjon se
www.energimerking.no. Dersom
eier har energimerket boligen vil
komplett energiattest fås ved
henvendelse til megler
Budgivning utenfor
forbrukerforhold
Som kjøper vil du få forelagt kopi av
budjournal. Det anbefales at hver
budgivers første bud har en
tilfredsstillende akseptfrist som
muliggjør en forsvarlig avvikling av
budrunden. Ifølge
eiendomsmeglingsforskriften § 6-3
første ledd har oppdragsansvarlig
en plikt til å oppfordre
oppdragsgiver til ikke å ta imot bud
direkte fra budgiver, men henvise til
oppdragstaker.
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Budgivning i forbrukerforhold
Som kjøper vil du få forelagt kopi av
budjournal.
Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3
3. ledd forbyr oppdragstaker i
forbrukerforhold å videreformidle
bud til selger med kortere
akseptfrist enn til kl 12.00 første
virkedag etter siste annonserte
visning. Lørdag regnes ikke som
virkedag. Vi fraråder derfor å inngi
slike bud da de ikke vil bli
videreformidlet til selger.
For øvrig henvises til
forbrukerinformasjon i vedlagt
budskjema.
I følge eiendomsmeglingsforskriften
§ 6-3 første ledd har oppdragstaker
en plikt til å oppfordre
oppdragsgiver til ikke å ta imot bud
direkte fra budgiver, men henvise til
oppdragstaker.
Løsøre og tilbehør
Listen over løsøre og tilbehør
utarbeidet av Norges
Eiendomsmeglerforbund, Eiendom
Norge og Advokatforeningens
Eiendomsmeglingsgruppe,
gjeldende fra 1. januar 2020, legges
til grunn for salget dersom ikke
annet fremkommer av
salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig
hos oppdragsansvarlig samt på
www.nef.no. Til orientering er det
full avtalefrihet om hva som skal
følge med bolig og fritidsbolig ved
salg.
Lov om hvitvasking
Megler har plikt til å gjennomføre
kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar
til at megler får gjennomført
kundetiltak og dette fører til at
transaksjonen ikke kan
gjennomføres eller blir forsinket,
misligholder kjøper avtalen. Etter 30
dager er misligholdet vesentlig.
Dette gir selger rett til å heve og
gjennomføre dekningssalg for
kjøpers regning

Solgt "som den er"
Eiendommen selges "som den er",
jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Alle interessenter oppfordres til å
sette seg godt inn i opplysninger
som fremgår av salgsoppgave,
egenerklæring fra selger, takst og
andre vedlegg, da dette danner
grunnlaget for avtalen som inngås
med selger. Videre oppfordres det til
å undersøke eiendommen nøye,
gjerne sammen med fagkyndig.
Eiendommen kan ha mangel i
følgende tilfeller:
1) Når kjøper ikke har fått
opplysninger om forhold ved
eiendommen som selger kjente
eller måtte kjenne til, og som kjøper
hadde grunn til å regne med å få, jf.
avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare
dersom man kan gå ut fra at det har
virket inn på avtalen at
opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige
opplysninger om eiendommen, jf.
avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder
dersom eiendommen ikke er i
samsvar med opplysninger som er
gitt i annonse, salgsprospekt eller
ved annen markedsføring på vegne
av selger. Dette gjelder likevel bare
dersom man kan gå ut fra at
opplysningene har virket inn på
avtalen, og ikke på en tydelig måte
er rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig
dårligere stand enn kjøper hadde
grunn til å regne med ut fra
kjøpesummen og forholdene ellers,
jf. avhl § 3-9.
Finansiering
Aktiv Eiendomsmegling
samarbeider med sparebankene i
Eika Gruppen AS og konsernets
produktselskaper om formidling av
finansielle tjenester. Ta gjerne
kontakt med oppdragsansvarlig for
et uforpliktende tilbud vedrørende
finansiering. Meglerforretningene
kan motta provisjon ved formidling
av finansielle tjenester.

Vederlag og rett til dekning av
utlegg
Det er avtalt en provisjon på 2,2 %
av salgssummen, minimum kr
42.900,- ved gjennomføring av
salgsoppdraget. I tillegg kommer
tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-),
visningshonorar (kr 2.500,- per
stykk), markedspakke (kr 19.900,-)
samt innhenting av opplysninger og
tinglysing av sikringsobligasjon (kr
7.500,-).
Alle beløp er inklusive mva.
Meglerforetaket har ikke krav på
provisjon og oppgjørshonorar
dersom handel ikke kommer i stand
i oppdragstiden eller hvis oppdraget
sies opp.
Salgsoppgave
Salgsoppgaven er opprettet
21.08.2020 og utformet iht. lov om
eiendomsmegling av 29.06.2007.
Opplysningene i salgsoppgaven er
godkjent av selger. Alle
interessenter oppfordres imidlertid
til grundig besiktigelse av
eiendommen, gjerne sammen med
fagmann før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Dokumentavgift

Gir boligkjøper rett til hjelp
fra spesialiserte advokater
til å løse uforutsette
problemer i forbindelse med
boligkjøpet. Forsikringen vil
på denne eiendommen kun
gjelde for eneboligen.
Tegnes i samarbeid med
eiendomsmegler, senest på
kontraktsmøtet.

En avgift til statskassen
som betales ved tinglysing
av visse dokumenter.
Avgiften utløses ved
hjemmelsovergang av fast
eiendom og er pr. i dag 2,5
prosent av eiendommens
markedsverdi, med visse
unntak. Enkelte overføringer
er etter nærmere vilkår
fritatt fra avgiften, for
eksempel arv i samsvar
med arvelovens regler,
overføring mellom
samboere ved samlivsbrudd
og ved overføring mellom
ektefeller. Ved salg av
nyoppførte boliger betales
det som regel bare avgift av
tomteverdien. Andel eller
aksje i borettslag eller
boligaksjeselskap regnes
ikke som fast eiendom, og
omfattes derfor ikke av
dokumentavgiftsloven.

Tinglysing av hjemmel
Dersom annet ikke avtales, sendes
skjøte/hjemmelsdokument for
tinglysing i etterkant av overtakelse.
Informasjon om meglerforetaket
Aktiv Eiendomsmegling Elverum AS
Storgata 15, 2405 Elverum
Organisasjonsnummer: 913682122
Espen Strøm
Eiendomsmegler MNEF / Daglig
leder
Tlf: 415 60 500
E-post: es@aktiv.no
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16 min
13.4 km

Oslo Gardermoen

1 t 28 min

Skoler
Sørskogbygda skole (1-7 kl.)
82 elever, 5 klasser

7 min
4.5 km

Hernes skole (1-7 kl.)
128 elever, 7 klasser

9 min
6.5 km

Elverum ungdomsskole (8-10 kl.)
660 elever, 24 klasser

15 min
12.9 km

Elverum videregående skole
800 elever

15 min
13.4 km

Terningen Arena

16 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

35% i barnehagealder
50% 6-12 år
10% 13-15 år
5% 16-18 år

27.6 %
19.4 %
16.4 %

Elverum stasjon
Linje 25

14.8 %
20.4 %
21.6 %

12 min
1.1 km
2.4 %
6.9 %
7.1 %

Nygardsgrinda
Linje 806

40.4 %
38.2 %
38.9 %

Aldersfordeling

13.6 %
14.6 %
15.4 %

Offentlig transport

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: Sætre

250

133

Kommune: Elverum

21 123

9 723

Norge

5 942 390

2 682 230

Barnehager
Sørskogbygda naturbarnehage (0-5 år...
56 barn, 4 avdelinger

7 min
4.5 km

Hernes FUS barnehage (0-6 år)
67 barn, 3 avdelinger

10 min
7.5 km

Ydalir barnehage (0-6 år)
8 avdelinger

13 min
11.7 km

Dagligvare
Coop Marked Sørskogbygda
Post i butikk, PostNord
Rema 1000 Elverum

6 min
4.1 km
11 min

Sport
Sætre Grendehus, balløkke
Ballspill

22 min
2 km

Sørskogbygda stadion
Ballspill, fotball

7 min
4.4 km

Huset treningssenter

6 min

Sprek365 Elverum

13 min

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 Aktiv Elverum kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk,
Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020
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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 Aktiv Elverum kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk,
Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2020
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Målestokk 1: 5000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 18.08.2020 14:34
Eiendomsdata verifisert: 18.08.2020 14:34

GÅRDSKART 3420-153/64/0
Tilknyttede grunneiendommer:
111/132/0-153/64/0-153/186/0

=
5
6
w

Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING

AREALTALL (DEKAR)

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

27.7
0.0
6.6
194.9
0.0
12.2
0.0
241.4

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.

34.3
194.9
12.2
0.0
241.4

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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Verditakst for
landbrukseiendom

Nygardsgrenda 100
2410 HERNES
Gnr. 153 Bnr. 64
Elverum kommune

MARKEDSVERDI

Kr. 9 500 000
Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

537 628
04.08.2020
15.08.2020

Rapportansvarlig

Byggtakst Elverum AS
Takstingeniør: Knut Roger Furuseth
Storgata 21, 2414 ELVERUM
Tlf.: 91840445
E-post: knut@byggtakstelverum.no
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Verditakstforlandbrukseiendom
Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.
Adresse
Postnr./sted
Verdisettingsformål
Type eiendom
Rekvirent
Hjemmelshaver(e)
Befaringsdato
Tilstede/opplysninger
gitt av

Nygardsgrenda 100
2410 HERNES
Verdifastsettelse
Landbrukseiendom med jord- og skogbruk.
Unni Margrethe og Trond Furuli
Unni Margrethe og Trond Furuli
04.08.2020
Unni Margrethe og Trond Furuli

Knr
1
2
3

Kommune
Elverum
Elverum
Elverum

Gnr
153
153
111

Bnr
64
186
132

Fnr

Premisser og forutsetninger
Taksten er basert på visuell besiktigelse uten inngrep i konstruksjoner. Det er derfor nødvendig å ta forbehold om eventuelle skjulte feil og mangler som ikke
kan sees ved vanlig visuell befaring. Takstmannen er derfor ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler han ikke kunne ha oppdaget etter å
ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Hjemmelshaver forplikter å lese taksten og melde om evt. feil og mangler før den brukes offentlig. Dette er ikke
en tilstandsrapport som er en mer omfattende gjennomgang av eiendommen.
Taksten gjelder eiendommens markedsverdi der det er tatt hensyn til de begrensninger som gjelder ved omsetning av landbrukseiendom i forhold til
konsesjonslovens §9, prisregulering og jordlovens §12 m.m.
Taksten er utført som en visuell besiktigelse sammen med eier.
Opplysninger om tomteforhold, bygningers alder etc bygger på opplysninger fra rekvirenten og de overleverte dokumenter som er beskrevet fremlagt.
Bygningen er vurdert ut i fra som kan forventes i dagens marked tatt i betraktning: standard, størrelse, beskaffenhet, bygningens utforming og beliggenhet.
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god
skikk tilsier.
Taksten er avholdt etter beste skjønn. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Det gjøres oppmerksom på at panteattest ikke er
innhentet for eiendommen, og det er derfor ikke kjent om denne inneholder opplysninger om forhold som har betydning for taksten.
Befaringen er utført med de begrensninger som følger av at boligen var møblert og bebodd. Det er ikke flyttet på møbler eller gjenstander.
Rømningsveier, dagslysarealer/volumkrav oppholdsrom, slukkeutstyr og brannvarsling er ikke fullstendig kontrollert.
Sanitærinstallasjoner eller elektrisk ledningsnett er ikke funksjonstestet. Ukjent tilstand ved tekniske anlegg.
Ingen opplysninger om utleieforhold, borett, konsesjon, forkjøpsrett eller særeie. Kårboligen var utleid ved befaringen.
Det er ikke undersøkt dagens arealbruk i forhold til brukstillatelsen for eiendommen. Kommunale saksdokumenter er ikke gjennomgått.
Boligen er ikke fullstendig kontrollert i forhold til dagslyskrav (min 10% av gulvarealet) og volumkrav (min 15 m3) for oppholdsrom (stue, kjøkken, soverom og
kontor).
Eiendommens samlede tomteareal med 241424,4 m2 er hentet fra Elverum kommunes kartsider på internett. Henholdsvis med tomteareal med 117755,2 m2 for
eiendommen 153/64, tomteareal med 19599,9 m2 for eiendommen 153/186 og tomteareal med 104069,2 m2 for eiendommen 111/132. Opplysninger om
tomtens størrelse må verifiseres hos Elverum kommune eller hos Statens Kartverk. Eiendommen 153/64 opplyst med undernummer 153/164.
Ved Gårdskart fra NIBIO angitt totalt eiendomsareal med 241,4 daa som er sammenfallende med opplysninger fra Elverum kommunes kartsider.
Ingen angivelser ved Elverum kommunes kartsider om SEFRAK-registreringer eller verneverdige bygninger.
Beregninger av verdier i denne taksten skal ikke sammenlignes med verdiberegninger fra andre område i landet, da det er stor forskjell på avkastninger i de
forskjellige områder.
Lovens §1 danner grunnlag for regulering og kontroll av omsetning og priser for konsesjonspliktig eiendom.
Landbruksdepartementets rundskriv M-2/2012, M-1/2010 og M-3/2002 med endringer M-1/2010, M-2/2016, M-4/2004, M-7/2002, M-2/2017 og M-3/2017 med
veiledende retningslinjer for konsesjonspliktige landbrukseiendommer er lagt til grunn. I tillegg endringer i rundskriv M/2004 R-1075.
Byggeår for de enkelte bygninger er oppgitt av eier.

Fremlagte dokumenter
Fremlagte dokumenter
Gårdskart fra Skog og Landskap datert 04.07.2020.
Ingen andre dokumenter ble fremlagt ved befaringen.
Eiendommen opplyst forsikret hos Gjensidige Forsikring.
Alle bygninger er angitt som fullverdiforsikret.
Andre merknader
Innhentet Gårdskart fra NIBIO.
Arealet omkring og i nærhet til bygningsmassen med fulldyrket mark, beitearealer og skog.
Nygardsgrenda100
2410HERNES
Gnr:153Bnr:64
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ByggtakstElverumAS
KnutRogerFuruseth

Verditakstforlandbrukseiendom
Samlet areal angitt ved Gårdskart med 241,4 daa. Arealet er samsvarende med opplysninger ved Elverum kommunes kartsider som angir samlet areal med
241424,4 m2.
Arealfordeling angitt ved Gårdskart med 27,7 daa fulldyrket mark, 6,6 daa innmarksbeite, 86,1 daa skog med høy bonitet, 108,8 daa skog med middels
bonitet og 23,2 daa øvrig areal med bebyggelse, veier, vann etc.
Angitte teiger under eiendommen med 153/64, 153/186 og 111/132. Tilsammen 3 teiger.

Eiendomsopplysninger
Avstand til
by/bygdesenter
4,3 km

Avstand til
offentlig vei
0,2 km

Avstand til
off. kommunikasjon
1,0 km

Avstand til
skole
4,3 km

Veikvalitet
Tilfredstillende

Heftelser / rettigheter knyttet til eiendommen
Grunnbokutskrift er ikke fremlagt.
Heftelser/rettigheter kan i noen tilfeller ha konsekvenser for markedsverdien, og da som oftest negativt. Det vil si at slike forhold kan gi lavere markedsverdi.
Angitt 2 skogsbilveier over eiendommen. Ukjent om det foreligger tinglyste avtaler om bruksrett for andre eiendommer.
Eiendomsopplysninger
Landbrukseiendom med konsesjonsplikt ved salg. Stedsangivelse for hovedbølet er Utheim gård. Beliggenhet i Hernes i Elverum kommune.
Taksten er gjort over en landbrukseiendom underlagt konsesjonsvilkår. Eiendommen har vært i familiens eie i mer enn 20 år som tilsier at det hviler odel på
eiendommen. Konsesjonslovens og dens forskrifter legges til grunn ved takstberegningen.
Ingen kjente pålegg fra el-tilsyn, feier eller brannvesen.
Eiendommen ligger i LNF-område.
Ingen angivelser ved Elverum kommunes kartsider om SEFRAK-registreringer eller verneverdige bygninger.
Ingen opplysninger om arealer omfattet av fredning grunnet kulturminner. Ingen opplysninger om vernskog.
Opplyst tilkoblet privat vann og avløp. Separate avløpsanlegg for våningshus og hønsehus. Felles vanntilførsel for bolig og hønsehus.
Merknader
Veistandarden anses som normalt god frem til tunområde, frem til dyrket mark og beiteområder samt frem til skogteiger.
Antatt at arrondering og grøftetilstand er normalt god.
Beliggenhet
Landbrukseiendom med beliggenhet i Hernes i Elverum kommune, bygningsmassen beliggende ca 315 m over havet. Ca 4,5 km til Sørskogbygda med
dagligvare, post, skole og barnehage. Ca 13 km til Elverum som er kommunesenteret i Elverum kommune.
Bebyggelsen ligger langs kommunal vei tilknyttet FV 207 (Sørskogbygdvegen), privat vei fra enden av kommunal vei. Tun med bebyggelse og
landbruksarealer rundt bygninger. Enkelte bekker som krysser over eiendommen.
Inntektsgrunnlag på eiendommen med jord- og skogbruk samt rugeeggproduksjon.
Noe inntektsgrunnlag fra jakt.

Arealgrunnlag på eiendommen
Fulldyrket jord
Overflatedyrket jord
Innmarksbeite
Skog av særs høg bonitet
Skog av høg bonitet
Skog av middel bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Myr
Åpen jorddekt fastmark
Åpen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf, vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

27,7 daa
0,0 daa
6,6 daa
0,0 daa
86,1 daa
108,8 daa
0,0 daa
0,0 daa
0,0 daa
0,0 daa
0,0 daa
12,2 daa
0,0 daa

34,3 daa

194,9 daa

0,0 daa
12,2 daa
241,4 daa

Opplysningskilder, merknader
Ingen opplysninger fra jordregisteret fra landbrukskontoret.
Arealfordeling ved Gårdskart angitt med 27,7 daa fulldyrket mark, 6,6 daa innmarksbeite, 86,1 daa skog med høy bonitet, 108,8 daa skog med middels
Nygardsgrenda100
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Verditakstforlandbrukseiendom
bonitet og 23,2 daa øvrig areal med bebyggelse, veier, vann etc.
Ingen fremlagt skogbruksplan.

Jord og beite
Område og beliggenhet

Areal (daa)

Fulldyrket jord
Innmarksbeite
Sum jordbruksareal
Jordbruksareal (daa)

Vanning
(Ja / Nei)
Nei
Nei

27,7 daa
6,6 daa
34 daa
34 daa

Driftsvei
avstand (m)
250
250

Avkastning
pr. daa*
Kr.
Kr.

Total avkastning
pr. år
250 Kr.
6 925
75 Kr.
495
Kr.
7 420
Verdi Kr.
185 500

Kapitaliseringsrenten 4% på jord er i henhold til gjeldende rundskriv rundskriv M-3/2002 med senere endringer.
* Basert på normal netto avkastningsverdi for dyrket mark.
Opplysningskilder, beskrivelse av jord og beiter, kvalitet av gjerder, jordleie osv.
Dyrket areal ligger i småkupert landskap ved eller nært bygningsmassen. Grasproduksjon på fulldyrket areal for salg.
Det antas at dyrket mark er drenert. Antatt etablerte uttrekk til bekker/grøfter.
Inngjerdinger er ikke vurdert, ingen relevans for denne taksten.
Kommentarer
Jordmonnet antas bestå av siltige og dels steinholdige jordmasser. Det anses som normalt gode forhold for grasproduksjon.
Anslag av produksjon med ca 2 rundballer pr slått pr daa. 2 slåtter pr år. Salgsverdi med kr 300,- pr rundball kan legges til grunn.
Det antas normal grøftetilstand og avrenning. Ingen opplysninger om tilskuddsordninger for grøfting.
For avkastning pr daa er tatt utgangspunkt i middels leiepriser for grasproduksjon og kulturbeite.

Skog / utmark
Uproduktiv skog og utmark
Hogstklasse
Årlig avkastning pr. daa
Stående skog

0 daa
2
60 daa

1
60 daa
Kr.

Verdi pr. daa Kr.
3
40 daa
80

Gran m 3 u.b.

0

Furu m3 u.b.

0

Lauv m3 u.b.

0

Tilvekst m3 u.b.

0

Prod. evne m3 u.b.

0

250

4
20 daa

Sum verdi Kr.
0
5
Sum
15 daa
195 daa
Total skogverdi Kr.
390 000
Total verdi skog / utmark Kr.
390 000

Årstall for skogtaksten
Innestående skogfondkonto, pr. Kr.

0

Kapitaliseringsrenten 4% på skog/utmark er i henhold til gjeldende rundskriv rundskriv M-3/2002 med senere endringer.
Begrunnelse for valgt kapitaliseringsrente
Iht M -1/2010.
Ved avkastningsverdiberegninger for skog- og jordbruksarealer og andre ressurser skal det nyttes kapitaliseringsrentefot på 4 %.
Det er i dag ikke grunnlag for å endre gjeldende kapitaliseringsrentefot.
Opplysningskilder, beskrivelse av skogen, veidekning, driftsforhold osv.
Ingen utarbeidet skogplan for eiendommen. Ingen opplysninger om fredningsareal eller vernskog.
Bestående skog antas med hovedvekt av gran. Tilvekst anslås med 60 m3 pr år. Produksjonsevnen anslås til 50 m3 pr år.
Bonitetsfordeling antas med hovedvekt av bonitetsklasser mellom 9 og 13.
Ingen fremlagte oppgaver over virkesleveranser. Ukjent vedr hogst, planting eller skogpleie. Hogstklasser er fordelt ovenfor etter stipulerte anslag.
Opplysningskilder, beskrivelse av utmark
Ingen utarbeidet skogplan for eiendommen.
Ingen opplysninger om skogfondkonto.
Kommentarer
Driftsoverskudd beregnet fra tømmerpris kr 360 pr m3. Avsetning med 10% til skogavgift og kr 90 pr m3 i produksjonsutgifter. Medtatt kr 10 pr daa i faste
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kostnader (adm/regnskap).
Årlig avkastning med produksjonsevne pr daa gir da et driftsoverskudd med 260 kr/m3 ved avvirkning.
Anslagsvis produksjonsevne med 0,31 m3/daa basert på total produksjonsevne med 60 m3. Hogstkvantum ved normalt omløp anslagsvis 50 m3 (0,26 m3/daa).
For årlig avkastning er hogstkvantum ved normalt omløp lagt til grunn.

Jakt og fiske
Verdi av jakt og fiske pr. år

Kr.

600 Samlet verdi av jakt og fiske

Kr.

15 000

Kapitaliseringsrenten på jakt og fiske er med bakgrunn i en skjønnsmessig vurdering satt til 4 %
Begrunnelse for valgt kapitaliseringsrente
Iht M-1/2010.
Ved avkastningsverdiberegninger for skog- og jordbruksarealer og andre ressurser skal det nyttes kapitaliseringsrentefot på 4 %.
Det er i dag ikke grunnlag for å endre gjeldende kapitaliseringsrentefot.
Opplysningskilder, beskrivelse
Alminnelig jaktrett på egen eiendom ved løsing av jaktkort i tillegg til muligheter for deltagelse i jaktlag.
Beregnet verdi ut fra gjennomsnittsleie i området.
Kommentarer
Antatt arealgrunnlag 3500 daa pr fellingsrett. Med arealgrunnlag ca 240 daa dermed fellingsrett på ca 0,07 elg.
Med snittvekt 140 kg og verdigrunnlag kr 60,- pr kg gir dette et årlig verditilskudd med ca kr 600,-.
I tillegg småviltjakt på hare, rådyr og skogsfugl.
Erfaringsmessig gir samlede jaktrettigheter et verdigrunnlag opp mot kr 5,- pr daa. Samlet årlig verditilskudd for denne eiendommen medtatt med kr 600,- (ca
kr 2,50 pr daa).
Inntekter fra fiske er ikke vurdert.

Driftsbygninger
Bygning

Gnr/bnr

Byggeår

Driftsbygning (hønsehus)
153/64
1980
Verksted
153/64
ukjent
Garasje
153/64
ukjent
* Verdiløs=0 ny=10 ** Unyttig=-10 full=10

Rehab. år
2000
ca 1980

Areal
(BTA)
1100
140
38

Teknisk nyverdi
Kr.
Kr.
Kr.

11 200 000
2 000 000
140 000

Teknisk
tilstand*
7
6
4

Driftsrelevanse**
8
8
4
Total verdi

Nedskrevet
gjenskaff.-verdi
Kr.
6 272 000
Kr.
960 000
Kr.
22 400
Kr. 7 254 400

Beskrivelse av Driftsbygning (hønsehus)
Driftsbygning for rugeeggproduksjon på ca 1100 m2 BTA i en etasje. Mindre kjellerdel med gang og fyrrom/teknisk rom. Byggeår 1980 og tilbygget hønserom
fra 2000. Ved 1.etasje ca 1100 m2 med hønserom, produksjon for eggpakkeri, bad, vaskerom, hvilerom, kjølerom, vareutleveringsrom og lager. Lagerloft med
kompressor og reservevannstank.
Støpte kjellergulv. Kjellervegger og grunnmurer i betong. Etasjeskille over kjeller med betongdekke, forøvrig 1.etasje med gulv på grunn. Enkelte gulv med
belegg eller malt betong. Over grunnmurer yttervegger i bindingsverk og utvendig stående kledning, hovedsakelig isolerte vegger. Innvendig vegger med panel
og platekledninger. Tretrapp til kjeller. Slagporter til lager og vareutlevering samt til hønserom. Ytterdør til eggpakkeri. Vinduer med isolerglass. Saltak med
stålplater, luke med stige til loftsrom.
Driftsbygning med normalt vedlikehold. Normal bruksslitasje. Bygningen opplyst malt 2020.
Inntak via jordkabel, hovedskap med strømmåler plassert i verkstedbygg. Sikringskap med porselenssikringer. Åpent ledningsnett av blandet alder.
Oppvarming med vannbåren varme med gulvvarme, radiatorer og veggmonterte varmerør. Sentralvarmeanlegg driftet fra oljefyr i kjellerrom. oljefyr tilkoblet
nedgravet oljetank på ca 3000 liter. Rørføring for sentralvarme under terreng mellom hønsehus og bolig. Tilleggsoppvarming med luft/luft varmepumpe.
Oljefyr tilknyttet ett-løps elementpipe.
Tilknyttet privat vann og avløp. Opplyst vann fra borebrønn med dykkpumpe og med trykktank i bolighuset. Vannledning fra bolighuset til kjeller i driftsbygning,
stoppekran i kjeller. Opplyst eget avløpsanlegg for driftsbygning med 2-kamret kum og spredegrøfter. Røropplegg med kobberrør og PVC. Bereder i kjeller med
kapasitet ca 120 liter. Ukjent vedr funksjon av vann-/avløpsanlegg, funksjon og vannkvalitet, bør kontrolleres av fagmann.
Brannvarslingsanlegg opplyst i serie og med varsling til bolighuset og verkstedbygg.
Ventilasjon tilknyttet flere rom. Kjølerom med kjøleaggregat. Produksjonsutstyr tilknyttet rugeeggproduksjon.
Opplyst kapasitet for 5000 fjærkre av høner/haner. Manuell gjødselhåndtering. Utvendige fortanker for hanefor og hønefor (4 tonn/15 tonn), opplyst automatisk
foring og vanning.
Beskrivelse av Verksted
Verkstedbygning med 1.etasje, loftsrom og kjellerrom (tidligere gjødselkjeller). Inneholder verksted, garasje, bakstrom og trapperom samt inntilbygget
høylager/silorom. Ukjent byggeår, opplyst noe fra ca 1980.
Fundamentert på betongmurer. Støpt dekke over kjellerrom, forøvrig betonggulv på grunn, Yttervegger dels i bindingsverk og dels med isolerte veggkassetter
og med utvendig stående kledning. Innvendig vegger hovedsakelig med metallplater (kassetter). Slagporter til verksted og høylager samt leddport til garasje,
leddport med automatikk. Åpent loftsrom som lagerrom, tilkomst via enkel tretrapp. Saltak med bølgeblikk. Innlagt strøm og med hovedskap for hele
gården, opplyst jordkabler til driftsbygning og bolighuset. Sikringsskap med jordfeilautomater og overspenningsvern. 240A hovedsikring. Uten vann og avløp.
Opplyst utvendig malebehandlet 2020.
Bygning med normal bruksslitasje.
Brannvarslingsanlegg opplyst i serie og med varsling til bolighuset og driftsbygning.
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Montert nødstrømsaggregat i garasje, opplyst fra 2016. Opplyst kapasitet med 64 kW og med kapasitet for å dekke hele gården. Opplyst 300 liters tank for ca
40 timers driftstid. Opplyst samlet driftstid over 4 år med ca 120 timer.
Beskrivelse av Garasje
Bygning med 1.etasje. Inneholder garasje. Ukjent byggeår.
Grusgulv. Yttervegger i uisolert bindingsverk med utvendig stående kledning. Slagport. Saltak med bølgeblikksplater. Innlagt strøm.
Bygning med vedlikeholdsbehov.

Teknisk verdiberegning, bolighus / våningshus
Bygg A: Våningshus

Beregnede byggekostnader
Verdireduksjon
Beregnede byggekostnader etter fradrag

Sum beregnet teknisk verdi

Kr.
38% - Kr.
= Kr.
= Kr.

3 100 000
1 178 000
1 922 000
1 922 000

Boligverdi
Byggeår
ukjent
Rehab. år
1980
Boligverdi av bygg A som bolighus / våningshus på den aktuelle eiendommen

Kr.

1 800 000

Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten utføres etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014, 2. utg", som har NS 3940:2012 som
utgangspunkt. Ved motstrid eller tolkningstvil mellom NS 3940:2012 og "Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014" legges takstbransjens
retningslinjer til grunn.
Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med
byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
"Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" finner du på www.norsktakst.no.
Enebolig
Etasje
Kjeller

Bruttoareal
BTA
12

P-ROM
0

Bruksareal (BRA)
S-ROM
11

SUM
11

Primære rom

Romfordeling

1.et

140

124

4

128

2.et

70

60

4

64

Stue, spisestue, bad, vaskerom,
toalettrom, ganger, 3 soverom og
vindfang.
Stue, bad, 2 soverom og gang.

Sum
Sum alle bygninger

222
222

184
184

19
19

203
203

Sekundære rom
Tekniske rom, boder og gang.
Deler av kjeller uten måleverdiga
arealer grunnet lav himlingshøyde
(< 1,9 m). Gulvareal kjeller totalt ca
34 m2.
Bod og kjølerom.

Bod.

Kommentarer til arealberegningen
Bolig med fullt bruksareal for 1. og 2.etasje.
Deler av kjeller uten måleverdige arealer grunnet lav himlingshøyde (< 1,9 m), himlingshøyder mellom 1,88 og 2,01 m. Gulvareal kjeller totalt ca 34 m2.
Måleverdige kjellerrom, boder og kjølerom med sekundære bruksareal.
Boligen er ikke fullstendig kontrollert i forhold til dagslyskrav (min 10 % av gulvarealet) og volumkrav (min 15 m3) for oppholdsrom (stue, kjøkken, soverom og
kontor).
Kaldtloft, terrasser samt inngangsparti uten beregningsmessig areal.
Kommentarer til arealberegningen
Enebolig med 2 etasjer og kjeller/krypkjeller. Intern trappeforbindelse mellom etasjer samt ned til kjeller.
Terrasse ved 1.etasje med adkomst via stue og terreng. Terrasse ved 2.etasje med adkomst via stue.

Teknisk beskrivelse

Bygg A: Våningshus

Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Se tilstandsrapport.
Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Se tilstandsrapport.
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Dører og vinduer
Se tilstandsrapport.
Takkonstruksjon med yttertak
Se tilstandsrapport.
Piper og ildsteder
Se tilstandsrapport.
Oppvarming
Se tilstandsrapport.
Bad og vaskerom
Se tilstandsrapport.
Kjøkken
Se tilstandsrapport.
Innvendige overflater
Se tilstandsrapport.
Vann/avløp (innvendige installasjoner)
Se tilstandsrapport.
Elektrisk anlegg
Se tilstandsrapport.
Annet
Se tilstandsrapport.

Type drift , jordbruk, kvoter, konsesjoner, andeler som følger eiendommer m.m.
Opplysninger, beskrivelse. Verdi av kvote knyttet til bygninger (eksempelvis melkekvote) er hensyntatt i bygningsverdien.
Inntektsgrunnlag på eiendommen med jordbruk og skogsnæring. Dyrket mark med mulighet for egen grasproduksjon.
I tillegg noe leieinntekter fra jaktterreng.
Mulighet for rugeeggproduksjon. Opplyst nylig avsluttet rugeeggproduksjon med leveranse til Nortura Samvirkekylling av omkring 900000 rugeegg pr år.
Opplyst hønsehus med kapasitet til omkring 5000 fjærkre av høner/haner (ca 8% haner). Utskiftning av fjærkre årlig.
Dekningsbidrag antas med omkring kr 2.500,- pr sau/lam.

Miljø, kulturlandskap og vernede bygninger
Kommentarer / merknader
Eiendommen ligger i LNF-område.
Ingen angivelser ved Elverum kommunes kartsider om SEFRAK-registreringer eller verneverdige bygninger.
Ingen opplysninger om arealer omfattet av fredning grunnet kulturminner. Ingen opplysninger om vernskog.

Samlet vurdering
Antall
Jord og beite
Skog
Uproduktiv skog / utmark
Jakt og fiske
Andre verdier / rettigheter
Driftsbygninger
Boligverdi av bygg A som våningshus på den aktuelle eiendommen
Kapitalisert verdi/kostnadsverdi øvrige bolighus
Boverditillegg i hht. beliggenhet
- Kårrettigheter
Eiendommens totale verdi inkl. bolig m.m.

34 daa Kr.
195 daa Kr.
0 daa Kr.

Verdi pr. daa
Verdi totalt
5 456 Kr.
185 500
2 000 Kr.
390 000
250 Kr.
0
Kr.
15 000
Kr.
0
Kr.
7 254 400
Kr.
1 800 000
Kr.
0
Kr.
300 000
Kr.
0
Kr.
9 944 900

Kommentarer til verdivurderingen
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Boverditillegg er beregnet ut fra beliggenheten til tomteverdier ved nærliggende boligeiendommer.
Taksten er en forhåndstakst forbundet med pågående rehabiliteringer ved våningshuset.

Markedsvurdering
Eiendommens beliggenhet, naboforhold m.m. av betydning for markedsverdien.
Landbrukseiendom med beliggenhet i Hernes i Elverum kommune, bygningsmassen beliggende ca 315 m over havet. Ca 4,5 km til Sørskogbygda med
dagligvare, post, skole og barnehage. Ca 13 km til Elverum som er kommunesenteret i Elverum kommune.
Bebyggelsen ligger langs kommunal vei tilknyttet FV 207 (Sørskogbygdvegen), privat vei fra enden av kommunal vei. Tun med bebyggelse og
landbruksarealer rundt bygninger. Enkelte bekker som krysser over eiendommen.
Inntektsgrunnlag på eiendommen med jord- og skogbruk samt rugeeggproduksjon. Noe inntektsgrunnlag fra jakt.
Bygningsmasse i noe varierende teknisk stand, noe påkostninger må beregnes. Dyrket mark og beiteområder ligger nært inntil gårdstunet.
Eiendommen anses lett omsettelig.
Eiendommens markedsverdi ved omsetning i fri handel som samlet enhet under hensyn til de begrensninger som ligger i Konsesjonsloven

Kr. 9 500 000
Sted og dato
Elverum, 15.08.2020

Knut Roger Furuseth

Vedlegg
Beskrivelse av vedlegg
Ingen vedlegg.
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Tilstandsrapport for bolig
Med arealmåling

Nygardsgrenda 100
2410 HERNES
Gnr. 153 Bnr. 64
3420 Elverum kommune

Benevnelse
Enebolig

BRA
203 m²

Tomteareal

241 424 m²

Byggeår ukjent
Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon.
Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

537628
04.08.2020
12.08.2020

Rapportansvarlig

Byggtakst Elverum AS
Takstingeniør: Knut Roger Furuseth
Storgata 21, 2414 ELVERUM
Tlf.: 91840445
E-post: knut@byggtakstelverum.no
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Tilstandsrapportforbolig
Tilstandsrapport for bolig og dens avgrensninger
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de
byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes
at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers
undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke
tryggheten for alle impliserte parter.
Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som
takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved
eierskifte.
Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader
og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av
konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige
kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var
korrekt.
Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi
tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette
gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.
Takstrapporten
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk Takst
og er utført i henhold til Norsk Takst sine instrukser.
Om takstingeniøren
Norsk Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god
kompetanse, samt lang erfaring innenfor alle typer byggvurdering. Etter å ha
gjennomgått Norsk Taksts opplæring innenfor spesialområdet
Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet
Tilstandsrapport for bolig. Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er
omsatt, velger du å la en takstingeniør fra Norsk Takst utføre en
Tilstandsrapport for bolig.
Rapportens struktur
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i
Tilstandsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424
(tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i
tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og
terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne
standarden på følgende måte:
Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer
Tilstandsgrad 1: Svake symptomer
Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total
funksjonssvikt)
Befaringen
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på
undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske
inngrep ( f. eks. riving).
Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For
eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede
gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle
tilsi det.
Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre
synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke
omtales i rapporten.
Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert.
Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon,
piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.
Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller
fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres
dersom annet ikke er nevnt.
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Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten
forhåndskunnskap om objektet.
Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for
fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i
rapporten.
Levetidsbetraktninger
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien
Byggforvaltning februar 2010, 700.320 "Intervaller for vedlikehold og
utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i
rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er
angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid
avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for
eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere
noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk,
økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn.
Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid.
Tilleggsundersøkelser
Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal
besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige
godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker
påkrevet.
Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan
kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å
konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.
Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det.
Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om
det.
Andre uttrykk og definisjoner
Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et
definert referansenivå.
Referansenivå:
Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet
vurdert ut fra alder og normal bruk.
Svikt:
Et negativt avvik mellom observert tilstand og
referansenivået.
Stikktakninger:
Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp
av små stikk med en spiss gjenstand.
Normal levetid:
Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en
bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger
og det materiale som objektet består av.
Symptom:
Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt
benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
Tilstand:
Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til
referansenivået, gradert i forhold til avvik fra
referansenivået. Se ”Tilstandsgrader” under punktet
om Rapportens struktur.
Visuell:
Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder
det en begrensning i befaringsmetoden slik at
befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet
ikke inngår.
Fuktmålerutstyr:
Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter
fuktighet i konstruksjoner.
Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi
tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes
opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for
ny befaring og oppdatering.
Eiers egenerklæringsskjema
Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren. Eventuelle avvik
fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har
registrert skal kommenteres i rapporten. Ved dødsbo eller andre forhold som
egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres.
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Personvern
Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For personvernerklæring
og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden: http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/
Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes
det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden:
https://samtykke.vendu.no/537628

Egne premisser
Rapporten bygger på en visuell gjennomgang av boligen.
I boligen er kjøkken, baderom og vaskerom kontrollert med tanke på evt fukt i konstruksjoner. I tillegg er takkonstruksjoner og rom under terreng vurdert for
evt fuktskader. Krypkjellere med lave krypehøyder og begrenset tilkomst, krypkjellere mot syd og øst besiktiget fra utvendig veggliv.
Evt anmerkninger om fukt er anført nedenfor.
Øvrige bygg på eiendommen er kun visuelt befart og kommentert ved landbrukstaksten.
Befaringen er utført med de begrensninger som følger av at boligene var møblert og bebodd. Det er ikke flyttet på møbler eller gjenstander.
Rømningsveier, dagslysarealer/volumkrav oppholdsrom, slukkeutstyr og brannvarsling er ikke fullstendig kontrollert.
Sanitærinstallasjoner eller elektrisk ledningsnett er ikke funksjonstestet. Ukjent tilstand ved tekniske anlegg.
Gulv er ikke fullstendig kontrollert i forhold til planhet og helningsavvik.
Ingen opplysninger om utleieforhold, borett, konsesjon, forkjøpsrett eller særeie. Opplysninger fremskaffes av megler.
Boligen er ikke fullstendig kontrollert i forhold til dagslyskrav (min 10% av gulvarealet) og volumkrav (min 15 m3) for oppholdsrom (stue, kjøkken, soverom og
kontor).
Brukstillatelse for boligen i forhold til dagens arealbruk fremgår ikke av tegninger eller fremlagt dokumentasjon. Kommunale saksdokumenter er ikke
gjennomgått.
Eiendommens samlede tomteareal med 241424,4 m2 er hentet fra Elverum kommunes kartsider på internett. Henholdsvis med tomteareal med 117755,2 m2 for
eiendommen 153/64, tomteareal med 19599,9 m2 for eiendommen 153/186 og tomteareal med 104069,2 m2 for eiendommen 111/132. Opplysninger om
tomtens størrelse må verifiseres hos Elverum kommune eller hos Statens Kartverk. Eiendommen 153/64 opplyst med undernummer 153/164.
Ved Gårdskart fra NIBIO angitt totalt eiendomsareal med 241,4 daa som er sammenfallende med opplysninger fra Elverum kommunes kartsider.
For fordelinger av arealer i forhold til markslag vises til Landbrukstaksten.
Ingen opplysninger om SEFRAK-registreringer eller verneverdige bygninger.
Taksten er gjort over en landbrukseiendom underlagt konsesjonsvilkår. Eiendommen har vært i familiens eie i mer enn 20 år som tilsier at det hviler odel på
eiendommen.

Eiendomsopplysninger
Adresse
Postnr./sted
Kommune
Hjemmelshaver
Rekvirent
Befaringsdato
Tilstede / opplysninger gitt
av

Nygardsgrenda 100
2410 HERNES
3420 Elverum
Unni Margrethe og Trond Furuli
Unni Margrethe og Trond Furuli
04.08.2020
Unni Margrethe og Trond Furuli

Gnr

153

Bnr

64

Fnr

Snr

Bygninger på eiendommen
Type bygg
Enebolig

Byggeår
ukjent

Rehab./ombygd år
ca 1980

Dokumentkontroll
Fremlagt: Ingen.
Vedlegg: Ingen.
Boligen opplyst fullverdiforsikret hos Gjensidige Forsikring.
Driftsutgifter pr år er ikke oppgitt. Brutto inntekt ved årsleie er ikke vurdert.
Registrerte avvik fra eiers egenerklæring

Nygardsgrenda100
2410HERNES
Gnr:153Bnr:64
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Andre opplysninger
Landbrukseiendommen Utheim med beliggenhet langs Nygardsgrendavegen ca 4 km fra sentrum i Sørskogbygda. Ca 13 km fra Elverum sentrum.
Adkomst via gruset kommunal vei. Gruset innkjøring, etablert tun med oppstillingsplasser for flere kjøretøy. Landbrukseiendom med enebolig, hønsehus,
verksted/garasje og garasje. Kupert tomt, noe utsyn mot vest. Hageanlegg rundt boligen med plen og diverse beplantning. Montert flaggstang.
Eiendommen er tilknyttet privat vann og avløp. Opplyst borebrønn med dykkpumpe og trykktank i kjeller. Vann til hønsehus fra borebrønn. Opplyst separate
avløpsanlegg for bolighus og hønsehus med kum og spredegrøfter.
For utfyllende opplysninger, samt øvrige merknader vises til rapporten.

Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.
Enebolig med 2 etasjer og kjeller/krypkjeller. Ukjent byggeår, opplyst påbygg/tilbygg fra ca 1980. Innvendige flater og installasjoner av blandet alder.
Grunnmurer i betong og parallellblokk. Yttervegger i laftetømmer og bindingsverk, påforet laftetømmer og bindingsverk med utvendig stående kledning.
Etasjeskille og stubbeloft med trebjelkelag. Pulttakkonstruksjon, taktekking med papp. Dører og vinduer hovedsakelig fra 1976. Opplyst papptekking yttertak fra
ca 2012.
Boligoppvarming med strøm- og vedfyring. Varmluftsanlegg med kanalføringer til de fleste rom, sentralvarme som varmekilde driftet fra fyrkjele i hønsehus.
Elektrisk gulvvarme på bad og i vindfang 1.etasje. Ildsteder med vedovn stue 1.etasje og åpen peis i 2.etasje. Mekanisk avtrekk fra kjøkken og bad i 2.etasje,
forøvrig naturlig ventilasjon.
Kjeller uten etablerte risikokonstruksjoner ved gulv og vegger. Gulv med betong og vegger med murverk eller betong. Himlinger med stubbeloft. Enkelte
veggventiler.
Mindre risikokonstruksjoner ved tretrapp mot betonggulv, treplatting, lettvegger i bindingsverk, tredører og trereoler satt mot betong-/murflater. Synlige tegn
etter fuktpåvirkning ved gulv og vegger, områder med fuktskjolder. Lokalt saltutslag på vegger og gulv.
Inspeksjonsmuligheter til krypkjellere mot syd utvendig fra terreng. Krypkjeller inspisert fra veggliv. Konstruksjoner og krypkjeller fremsto tørre og uten
påviselige skader ved besiktningen. Øvrige krypkjellere uten tilkomst. Inspeksjonsmulighet til krypkjellere bør etableres. Ingen visuelle tegn ved innvendige
overflater til skader som kan settes i sammenheng med tradisjonell fuktproblematikk forbundet med krypkjellere. Krypkjellere vurderes på generelt grunnlag
som risikokonstruksjoner med høy skadefrekvens.
Bygningsmasse med normalt vedlikehold alder tatt i betraktning. Overflater og installasjoner med generelt normal bruksslitasje. Noe oppgraderinger grunnet
elde og slitasje samt enkelte lokale utbedring må påregnes. Vaskerom må renoveres. Forøvrig ingen påviste feil eller mangler av vesentlig betydning.
Øvrige bygg på eiendommen er kun visuelt befart og kommentert ved landbrukstaksten.
Regler om forbud mot fyring med parafin og fossil fyringsolje fra 01.01.2020 må tas i betraktning. Tidsbegrenset unntak for driftsbygninger i landbruket frem til
1.januar 2025 innebærer at driftsbygninger i landbruket er unntatt fra forskriften frem til 1.januar 2025. Fra 2025 vil det bli forbudt å bruke mineralolje til
oppvarming også i bygninger tilknyttet landbruk. Kommunens retningslinjer for rengjøring og deponering må følges.
For utfyllende opplysninger og merknader vises til rapporten. Se også anmerkninger angitt under egne premisser.

Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten målesetter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS3940:2012
som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av
boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for
arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn.
Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med
byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg. "Takstbransjens
retningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig på www.norsktakst.no.
Enebolig
Etasje
Kjeller

Bruttoareal
BTA
12

SUM
11

Bruksareal (BRA)
P-ROM
S-ROM
0
11

1.et

140

128

124

4

2.et

70

64

60

4

Sum

222

203

184

19

Sum alle bygninger

222

203

184

19

Romfordeling
Primære rom

Stue, spisestue, bad, vaskerom,
toalettrom, ganger, 3 soverom og
vindfang.
Stue, bad, 2 soverom og gang.

Sekundære rom
Tekniske rom, boder og gang.
Deler av kjeller uten måleverdiga
arealer grunnet lav himlingshøyde
(< 1,9 m). Gulvareal kjeller totalt ca
34 m2.
Bod og kjølerom.

Bod.

Kommentarer til arealberegningen
Bolig med fullt bruksareal for 1. og 2.etasje.
Deler av kjeller uten måleverdige arealer grunnet lav himlingshøyde (< 1,9 m), himlingshøyder mellom 1,88 og 2,01 m. Gulvareal kjeller totalt ca 34 m2.
Måleverdige kjellerrom, boder og kjølerom med sekundære bruksareal.
Nygardsgrenda100
2410HERNES
Gnr:153Bnr:64
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Boligen er ikke fullstendig kontrollert i forhold til dagslyskrav (min 10 % av gulvarealet) og volumkrav (min 15 m3) for oppholdsrom (stue, kjøkken, soverom og
kontor).
Kaldtloft, terrasser samt inngangsparti uten beregningsmessig areal.
Kommentarer til planløsningen
Enebolig med 2 etasjer og kjeller/krypkjeller. Intern trappeforbindelse mellom etasjer samt ned til kjeller.
Terrasse ved 1.etasje med adkomst via stue og terreng. Terrasse ved 2.etasje med adkomst via stue.

Spesielle forhold
Utleieforhold
Borett
Konsesjonsplikt
Forkjøpsrett
Særeie
Har boligen livsløpsstandard
Driftsutgifter pr. år alle bygg
Brutto leieinntekt pr. år. (egenleie ikke vurdert)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Kr.
Kr.

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
0,00
0,00

Reguleringsmessige forhold
Reguleringsmessige forhold er ikke undersøkt.
Antatt LNF-område med tillatt spredt bebyggelse.

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
Ikke fremlagt.

Tomt / område / miljø
Tomteareal

241 424 m2

Type tomt

Eiet

Beskrivelse
Se ovenfor
Opplysninger om adkomst, vann og avløp
Se ovenfor
Sted og dato
Elverum, 12.08.2020

Knut Roger Furuseth

Nygardsgrenda100
2410HERNES
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Bygg A: Enebolig

Tilstandsrapport
TG 2

Grunn og Fundamenter
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.
Beskrivelse
Byggegrunn antas med steinrik og blandet jordsortering, antatt høy andel med sand- og siltmasser.
Antatt fundamentert med betongsåler eller betongmurer til fast byggegrunn.
Konstruksjoner av blandet alder, siste påbygg fra ca 1980.
Vurdering
Fundamenteringen må antas uten frostisolasjon og dermed utsatt for noe telepåvirkning.
Ingen påviste følgeskader som kan settes i sammenheng med sviktende fundamentering.
Tilstandgrad grunnet elde og konstruksjonsvalg.

TG 2

Grunnmur
Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.
Beskrivelse
Eldre grunnmurer med sparesteinsbetong, tilbygg nordøst med parallellblokk. Støpte vanger ved tilbygg fra ca 1980.
Deler av murverk med pussbehandling.
Støpte kjellergulv, varierende gulvnivåer.
Lave krypehøyder ved tilgjengelige kryperom under tilbygg mot syd og sydøst. Øvrige krypkjellere uten tilkomst.

Vurdering
Noe omfang av riss og sprekker ved synlige grunnmursflater.
Ingen observerte skader som kan settes i sammenheng med mangelfull fundamentering. Ingen indikasjoner av setninger eller jordtrykks-/teleproblematikk.
Tilstandgrad grunnet elde ved opprinnelig murverk.

TG 2

Drenering
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.
Beskrivelse
Byggegrop antatt utført uten etablert dreneringssystem.
Ingen synlige utvendige fuktsikringer ved grunnmurer.
Takvann ført til terreng.

Vurdering
Det ble registrert noe fuktmerker og saltutslag på innsiden av kjellervegger og ved kjellergulv i flere rom. Årsaken er trolig mangelfull fuktsikring, tette
drensmasser og fravær av eller tette drensrør. Ingen tegn til innsig av fritt vann ved befaringen. Vannbelastning ved teknisk rom grunnet lekkasje tilknyttet
borevannsinntak.
Ut i fra byggets alder bør dreneringen skiftes ut og grunnmursplater påføres utvendig på kjellerveggene. På generelt grunnlag bør trevirke i kjeller benyttes i
minst mulig omfang. Takvann bør ledes vekk fra grunnmurer.
Tilstandsgrad satt ut i fra elde og påviste forhold.
Se forøvrig nedenfor vedr rom under terreng.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad er intervaller for utskifting av drenering fra 20 til 60 år.

TG 2

Veggkonstruksjon og utvendige fasader

Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene
er foretatt fra bakkenivå.
Beskrivelse
Yttervegger opplyst oppført med tømmerlaft ved opprinnelig del, tilbygg i bindingsverk antatt isolert med mineralull. Utvendig og innvendig påforede
tømmervegger, ukjent vedr isolering. Fasader med utvendig stående kledning. Overflatebehandling fra juli 2020.
Innvendig påforet tømmerlaft av eldre dato, ukjent vedr isolasjon og utførelse.
Lusinger påvist montert mellom underliggere (stikkprøve). Lusinger dels med noe små spalteåpninger og dels med store spalter.
Påvist lokale råteskader ved kledningsbord mot terreng.
Vurdering
Enkelte kledningsbord med noe oppsprekking og lokal slitasje, lokale felt med svertesopp. Påvist omfang vurderes som normalt alder tatt i betraktning.
Lusinger eller musebånd må sjekkes ut grunnet fare for inntrengning av skadedyr. Supplering med musebørste hvor lusinger/musebånd mangler anbefales.
Noe tett utførelse ved lusinger hindrer ventilering bak kledningsbord, ingen påviste følgeskader.
Overflater med normalt vedlikehold.
Utbedringer anbefales hvor kledning stedvis ligger noe nært terrengnivå og utsatt for fuktskader, anbefalt min 15 cm til terreng. Lokale utskiftninger grunnet
råte.
Kledningen vurderes å kunne i vareta sin funksjon.
Nygardsgrenda100
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Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad bør trekledninger overflatebehandles i intervaller på fra 6 til 12 år. Normal levetid ved jevnlig vedlikehold er ca 50 år.

TG 2

Vinduer og dører

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det
anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.
Beskrivelse
Vinduer med isolerglass, vinduer hovedsakelig fra 1976. Enkelte vinduer fra 2017. Kjeller med varevindu. Utvendige persienner ved enkelte vinduer, persienner
fra ca 2013.
Ytterdør med glassfelt, opplyst fra ca 2012. Terrassedører med glassfelt, dører fra 1976 og 2003. Glass ved terrassedør 2.etasje fra 2017.
Innerdører med heltre og finerte dørblad.
Dører og vinduer av blandet alder.
Vurdering
Ingen påviste kondens- eller glasskader. Åpningsmekanismer uten påviselige feil og mangler. Tettelister bør byttes ved åpningsbare vinduer, mistet noe
tettefunksjon. Ingen påviste punkteringer, men kan påregnes grunnet elde.
Vridere med noe slark, omfanget vurderes som normalt. Dørstoppere bør monteres. Påvist kuvinger ved enkelte dørblad. Understøttelse mangler ved enkelte
terskler.
Noe justeringsbehov ved vinduer/dører må påregnes. Terskelbeslag mangler ved terrassedør 2.etasje.
Dører og vinduer generelt med normal slitasje og normalt vedlikehold.
Tilstandgrad grunnet elde.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for dører og vinduer normalt ca 40 år.
Normal garantitid for isolerglass mot punktering er 5-10 år.

Takkonstruksjon
Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede
gjenstander og lignende.
Beskrivelse
Pulttakskonstruksjon, antatt isolert sperretakskonstruksjon med luftesjikt mot taktro. Luftespalter ved underkledninger ved rafteutstikk, spalter uten
insektsnetting.
Antatt bærende vegger evt søyle-/bjelkekonstruksjoner under sperrer.
Nedforet ved loftsstue og etablert innvendig møneløsning, forøvrig innvendige skråhimlinger.
Himling antatt isolert med mineralull.
Vurdering
Ingen tegn ved innvendige overflater etter tidligere fukt- og vannskader som kan settes i sammenheng med utettheter i tekkingen eller kondensproblematikk
ved takkonstruksjonen.

TG 1

Taktekking
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.
Beskrivelse
Takflater over 1.etasje vurdert fra 2.etasje, øvrige takflater er ikke vurdert. Tekking med papp, opplyst tekking fra 2012.
Opplyst takvinkler på ca 14 grader.
Ukjent vedr undertaksløsning. Spalter ved underkledninger uten insektsnetting.
Tak uten fastmontert takstige eller feieplattform.
Malte vindskier.
Vurdering
Ingen synlige tegn til følgeskader som kan settes i sammenheng med lekkasjer i taktekking.
Ved takvinkler slakere enn 15 grader forutsettes membranløsning.
Manglende takstige til pipe, ingen opplysninger om evt pålegg fra feier.
Ingen opplysninger om evt pålegg vedr manglende feieplatting.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for papp-, shingel- eller folietekking ca 25 år.

TG 1

Renner, nedløp og beslag
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.
Beskrivelse
Renner og nedløp av metall. Renner/nedløp av ukjent alder.
Nedløp ført til terreng.
Vannbrett dels med metallbeslag.
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Vurdering
Renner med normale fallforhold. Mindre skade ved renne mot syd.
Flere nedløp med skader etter frostsprengning.
Fleksible rør for å lede vann vekk fra bygget kan vurderes.
Beslag med normal slitasje.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for renner og nedløp ca 30 år.
For beslag er middels levetid ca 25 år.

TG 2

Terrasse, balkonger og utvendige trapper
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres.
Beskrivelse
Dels overbyggede terrasser i 1. og 2.etasje mot vest. Konstruksjoner antas fra ca 1980.
Fundamentering på synlige betongpilarer. Gulv med beisede impregnerte terrassebord. Beiset rekkverk ved 2.etasje.
Tretrapp til platting ved inntrukket inngangsparti, trapp uten rekkverk.
Vurdering
Overflater med normal brukslitasje og normalt vedlikehold.
Trapp og platting kan antas å være noe i bevegelse sommer/vinter pga telehiv, men uten synlige tegn på skader.
Marginalt noe lavt rekkverk ved terrasse i 2.etasje, krav min 90 cm.
Trapperekkverk ved inngangsparti bør monteres.
Tilstand grunnet påviste forhold med rekkverk.

TG 2

Piper og ildsteder

Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale.
Beskrivelse
Innvendig ett-løps teglpipe med luftekanal. Helbeslått pipeløp over tak. Synlige pipevanger og brannmurer i 1.etasje forblendet med malt Leca, malt tegl ved
2.etasje. Deler av pipevanger er innkledd. Deler av murkrager er tildekket med brennbart materiale. Sotluke i kjeller.
Ildsted i stue 1.etasje med vedovn. Brannsikring med metallplate mot gulv.
Ildsted i stue 2.etasje med åpen peis. Brannsikring mot gulv med steinplate.
Vurdering
Utførelse med påforinger eller vinyltapet/strie foran pipevanger er ikke i henhold til regler for teglpiper hvor det kreves at alle 4 pipevanger skal være
tilgjengelig for inspeksjon (NB 3 sider hvor det er luftekanal). Utførelse ved himlinger/gulvoverflater hvor treverk tildekker murkrage ved teglpiper er ikke i
henhold til brannforskrift. (NB ikke krav mot luftekanal).
Funksjon og tilstand piper og ildsteder må vurderes av fagmann. Ingen fremlagte opplysninger om påbud etter feiertilsyn.

TG 1

Etasjeskillere

Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik.
Beskrivelse
Etasjeskillere med trebjelkelag antatt isolert med sagflis eller mineralull. Antatt påstøp med elektrisk gulvvarme ved baderom. Vindfang opplyst med varmefolie
over bjelkelag. Antatt kanalføringer for varmluft ført i bjelkelag, gulvrister ved flere rom.
Stubbeloftshimling med trebord over krypkjeller, besiktiget fra veggliv mot øst. Ukjent utførelse ved øvrige krypkjellere.
Forøvrig overflater som beskrevet nedenfor.
Vurdering
Gulvflater med noe ujevnheter og skjevheter, omfanget vurderes som normalt. Ingen påvist svikt eller knirk av betydning.
Ingen påviste indikasjoner ved gulvoverflater som tilsier fuktskader.
Gulv er ikke fullstendig kontrollert i forhold til planhet og helningsavvik.

Rom under terreng
Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater. Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper
som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt.
Beskrivelse
Kjeller uten etablerte risikokonstruksjoner ved gulv og vegger. Gulv med betong og vegger med murverk eller betong. Himlinger med stubbeloft. Enkelte
veggventiler.
Mindre risikokonstruksjoner ved tretrapp mot betonggulv, treplatting, lettvegger i bindingsverk, tredører og trereoler satt mot betong-/murflater.
Synlige tegn etter fuktpåvirkning ved gulv og vegger, områder med fuktskjolder. Lokalt saltutslag på vegger og gulv. Montert avfukter i kjeller.
Inspeksjonsmuligheter til krypkjellere mot syd fra utvendig terreng. Krypkjeller inspisert fra veggliv. Konstruksjoner og krypkjeller fremsto tørre og uten
påviselige skader ved besiktningen. Øvrige krypkjellere uten tilkomst.

Nygardsgrenda100
2410HERNES
Gnr:153Bnr:64

46

Nygardsgrenda 100

Side8av11
21.08.2020

ByggtakstElverumAS
KnutRogerFuruseth

Tilstandsrapportforbolig
Vurdering
Trappevanger, lettvegger, tredører og trereoler utsatt for fukt-/råteskader. Fuktsikring må etableres mellom treverk og murverk. Noe fukt ved teknisk rom ved
vanninntak grunnet overløp fra borebrønn, rom med sluk.
Temperaturen ved kjelleren bør økes noe. Ny drenering anses nødvendig, men kan vurderes ut fra nytteverdien av kjelleren.
Mangelfull ventilering må utbedres ved etablering av flere veggventiler.
Inspeksjonsmulighet til krypkjellere bør etableres. Ingen visuelle tegn ved innvendige overflater til skader som kan settes i sammenheng med tradisjonell
fuktproblematikk forbundet med krypkjellere. Krypkjellere vurderes på generelt grunnlag som risikokonstruksjoner med høy skadefrekvens.
Tilstandsgrad satt ut fra manglende eller vanskelig tilkomst, konstruksjonsvalg og generell problematikk ved krypekjellere.

TG 2

Bad - 1.etasje

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og
vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett
tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.
Beskrivelse
Baderom opplyst fra ca 2010. Gulv og vegger med fliser. Elektrisk gulvvarme. Installasjoner med servant på innredning, gulvmontert WC og dusjkabinett. PVC
gulvsluk. Naturlig ventilasjon via yttervegg, tilluft med åpen dør.
Gulv med varierende og feil fallforhold. Sluk tilknyttet dusjkabinett ble ikke kontrollert grunnet hindret adkomst/sikt.
Vurdering
Usikkerhet vedr membranløsning ved dørterskel og sluk. Manglende fuge mellom servant og veggflate. Skapfronter med noe svelleskader.
Mangelfull ventilasjon må utbedres, mekanisk avtrekk anbefales.
Ingen tegn til fuktproblematikk ved overflater eller tilstøtende bygningsmasse som kan settes i sammenheng med rommets funksjoner.
Overflater og installasjoner med normal slitasje.
Tilstandsgrad grunnet elde og påviste forhold.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad kan man på overflater ikke forvente lengre levetid enn ca 20 år. Dette er helt avhengig av bruken.

TG 1

Bad - 2.etasje

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og
vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett
tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.
Beskrivelse
Baderom opplyst fra ca 2014. Gulv med belegg, vegger med våtromsplater. Oppvarming med varmluft og panelovn. Installasjoner med servant, gulvmontert
WC og dusjkabinett. Naturlig avtrekk på yttervegg, tilluft med åpen dør.
Gulv med varierende og feil fallforhold. Sluk tilknyttet dusjkabinett ble ikke kontrollert grunnet hindret adkomst/sikt.
.
Vurdering
Mangelfull ventilasjon må utbedres, mekanisk avtrekk anbefales.
Ingen tegn til fuktproblematikk ved overflater eller tilstøtende bygningsmasse som kan settes i sammenheng med rommets funksjoner.
Overflater og installasjoner med normal slitasje.
Tilstandsgrad grunnet elde og påviste forhold.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad kan man på overflater ikke forvente lengre levetid enn ca 20 år. Dette er helt avhengig av bruken.

TG 2

Vaskerom - 1.etasje

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og
vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett
tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.
Beskrivelse
Vaskerom av ukjent alder Gulv med belegg, vegger med MDF. Installasjoner med vaskekum. Opplegg for vaskemaskin og kondenstørketrommel. Mekanisk
avtrekk montert i himling ved tørkeskap, tilluft med åpen dør. Ingen varmekilde.
Gulv med varierende og feil fallforhold. Belegg synlig ført under klemring, ikke påvist nede i slukpotte.
Vurdering
Overflater og installasjoner med bruksslitasje.
Lav beleggsoppbrett samt beleggsoppbrett med limslipp fra underlaget.
Varmekilde må monteres. Ventilering bør plasseres ved yttervegg.
Ingen tegn til fuktproblematikk ved overflater eller tilstøtende bygningsmasse som kan settes i sammenheng med rommets funksjoner.
Tilstand grunnet elde og påviste forhold.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad kan man på overflater ikke forvente lengre levetid enn ca 20 år. Dette er helt avhengig av bruken.
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TG 1

Toalettrom
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet.
Beskrivelse
Toalettrom i 1.etasje med adkomst fra gang. Overflater og installasjoner antatt fra ca 1980. Gulv med belegg, vegger med malt panel.
Installasjoner med gulvmontert WC og vegghengt servant. Naturlig ventilasjon via ventil i himling, tilluft via åpen dør.
Vurdering
Normal slitasje ved overflater og installasjoner.
Ingen tegn til fuktproblematikk ved overflater eller tilstøtende bygningsmasse som kan settes i sammenheng med rommets funksjoner.

TG 2

Kjølerom / andre rom
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet.
Beskrivelse
Kjølerom med adkomst fra gang 1.etasje, opplyst kjølerom fra ca 1995. Gulv- og veggoverflater med trebord. Aggregat med avkast til gang. Isolert
kjøleromsdør. Kjølerom montert mot innervegger.
Etablerte luftehull under gulvkonstruksjon, ved vegger og himling. Hyller i trevirke.
Vurdering
Ingen synlige indikasjoner vedr tradisjonell fuktproblematikk.
Usikkerhet omkring utførelse med dampsperre varm side og luftesjikt mot tilgrensende konstruksjoner.
Tilstandsgrad grunnet usikkerhet om utførelse.

TG 1

Kjøkken - 1.etasje

Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk,
oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.
Beskrivelse
Kjøkken i 1.etasje opplyst fra ca 1990. Innredninger i laminat. Laminerte benkeplater. Fliser over benker. Oppvaskkum i metall. Opplegg for oppvaskmaskin.
Ventilator over komfyr med avkast til yttervegg.
Opplyst ny benkeplate samt oppmalt kjøkkken ca 2013.
Vurdering
Kjøkkeninnredning med normal bruksslitasje.
Ingen påviste tegn til fuktrelaterte følgeskader som kan settes i sammenheng med rommets funksjoner.

TG 1

Innvendige overflater

Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har
vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.
Beskrivelse
Gulvoverflater med laminat, vinyl og teppe samt tregulv. Vegger med malt panel, MDF, malt strie og ukantet kledning. Himlinger med himlingsplater og panel.
Stuehimling 2.etasje med falske åser.
Overflater eller overflatebehandlinger hovedsakelig fra 1980 eller nyere.
Vurdering
Overflater eller overflatebehandlinger med normal bruksslitasje.
Overflater på bad og vaskerom er kommentert ovenfor.

TG 2

Innvendige trapper
Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert.
Beskrivelse
Malte tretrapper med åpne opptrinn.
Liggende rekkverk, noe lave rekkverkshøyder.
Vurdering
Dels noe bratte trapper, normal bruksslitasje. Håndløpere på vegger bør monteres.
Noe lave rekkverk (krav min 90 cm). Noe stor avstand mellom rekkverksbord (krav maks 10 cm).
Åpne opptrinn med lysåpning >10 cm, avstandslekte bør monteres.
Noe lavt ved ganglinje kjellertrapp (krav min 2,1 m).
Trapp mot betonggulv utsatt for fuktopptrekk i trappevanger, ingen følgeskader av betydning.
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TG 0

VVS

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle
observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter.
Beskrivelse
Eiendommen er tilknyttet privat vann og avløp. Opplyst borebrønn med dykkpumpe og trykktank i kjeller. Vann til hønsehus fra borebrønn. Opplyst separate
avløpsanlegg for bolighus og hønsehus med kum og spredegrøfter. Ukjent vedr funksjon av vann-/avløpsanlegg, funksjon og vannkvalitet, bør kontrolleres av
fagmann.
Vannfordeling med kobberrør, noe PEX tilknyttet bad. Bereder fra 1992 plassert i kjeller, antatt kapasitet med 198 liter. 2 stk frostsikre utekraner. Armaturer og
vannrør av blandet alder.
Synlige avløpsrør med PVC-plast. Lufting av kloakk antatt til over tak.
Varmluftsanlegg med kanalføringer til de fleste rom, sentralvarme som varmekilde driftet fra fyrkjele i hønsehus. Varmluftsaggregat plassert i kjeller. Oljefyr i
kjellerrom i hønsehus tilkoblet nedgravet oljetank. Rørføring for sentralvarme under terreng mellom hønsehus og bolig.
Vurdering
Ingen påviste lekkasjer. Ingen opplysninger om frostproblematikk. Ingen opplysninger om evt feil eller tidligere problemhistorikk ved avløpsanlegget.
Funksjon og tilstand må vurderes av fagmann.
Oljefyringsanlegg tilknyttet produksjonsanlegget ved gården. Regler om forbud mot fyring med parafin og fossil fyringsolje fra 01.01.2020 må tas i betraktning.
Tidsbegrenset unntak for driftsbygninger i landbruket frem til 1.januar 2025 innebærer at driftsbygninger i landbruket er unntatt fra forskriften frem til 1.januar
2025. Fra 2025 vil det bli forbudt å bruke mineralolje til oppvarming også i bygninger tilknyttet landbruk. Kommunens retningslinjer for rengjøring og
deponering må følges.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad ligger generell levetid på armaturer og VVB på 20 år. Kobbervannrør har levetid på fra 25 til 50 år, plast avløpsrør har levetid på
50 år og støpejernsrør har levetid på 40 år.
Spredegrøfter har en normal levetid på 25-30 år.
Kontroll av parafin- og oljetanker iht kommunale retningslinjer.

Elektrisk anlegg
Beskrivelse
Inntak via jordkabel, hovedskap med strømmåler plassert i verkstedbygg. Sikringskap med porselenssikringer i gang 1.etasje. Overspenningsvern i eget skap.
Åpent og skjult ledningsnett av blandet alder. Ujordet anlegg.
Elektrisk gulvvarme på bad og i vindfang 1.etasje.
Vurdering
Ledningsnett med brytere og stikk med normal bruksslitasje. Ingen observerte løse ledninger og skader.
Det foreligger ingen opplysninger og ettersyn av anlegget fra E-verket. Samsvarserklæring må fremlegges for anlegg og installasjoner fra 1999 eller nyere.
Funksjon og tilstand må vurderes av fagmann.

Diverse utstyr
Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard.
Beskrivelse
Utplassert brannslukningsapparat.
Opplyst montert brannvarslingsanlegg tilknyttet driftsbygninger.
Opplyst bredbånd fra Telenor. Montert TV-antenne tilknyttet Riks-TV.
Vurdering
Ingen vurderinger.

TG 1

Terrengforhold

Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner.
Beskrivelse
Noe varierende fallforhold ved terreng rundt boligen.
Vurdering
Ingen påviste følgeskader som kan settes i sammenheng med fallforhold.
Terrenget skal ha fall minst 2 cm pr. meter og minst 3,0 meter ut i fra grunnmur.
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Alle fortjener et godt hjem

Et hjem er mer enn vegger og tak.
Det er et sted for å skape gode minner preget av trivsel, omsorg og trygghet.
For oss som jobber med folks hjem hver eneste dag, er det naturlig å engasjere oss
sammen med SOS-barnebyer for å gi flere barn et trygt og godt hjem.
For hvert hjem vi formidler, gir vi derfor 100 kroner til SOS-barnebyers arbeid.
Ønsker du også å være med å bidra?
Send en SMS med kodeord "etgodthjem" til 2160, og du bidrar med 100 kroner.
I samarbeid med

etgodthjem.no

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN
Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens
Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.
Generelt
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers
rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.
I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og
utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig
innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5.
Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over
hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og
tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke
annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er
inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4
og § 3-5 og denne oversikt.
Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell
gjenværende leverandørgaranti.
Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.
1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.
3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke
med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og
tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med
tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og
hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning,
medfølger.
6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger
medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller,
stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert
kjøkkenøy.
8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng,
lamellgardiner og liftgardiner medfølger.
9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.
10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.
11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights
samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper
og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.
12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende
trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle
lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel
medfølger likevel ikke.
13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.
14. POSTKASSE medfølger.
15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue,
lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til
robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.
16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er
montert.
17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.
18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.
19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger
medfølger ikke.
20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt.
Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er
uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.
21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på
overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus
e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.
22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er
fastmontert.
Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av
eiendommen og medfølger i handelen.

HELP Boligkjøperforsikring
BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers
forsikring.

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

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 boligkjøperforsikring.

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.
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.

NOTATER

Forbrukerinformasjon om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen,
Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning
på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen,
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Gjennomføring av budgivning
1. På forespørsel vil megler opplyse om
aktuelle bud på eiendommen, herunder om
relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som
formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller
avslag fra selger. Før formidling av bud til
oppdragsgiver skal megler innhente gyldig
legitimasjon og signatur fra budgiver.
Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt
for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige
bud menes også elektroniske meldinger
som e-post og SMS når informasjonen i
disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens
adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum,
budgivers kontaktinformasjon,
ieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato
og eventuelle forbehold som for eksempel
usikker
salg av nåværende

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

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av
det enkelte bud overfor oppdragsgiveren,
når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og
mulig holde budgiverne skriftlig orientert
om nye og høyere bud og eventuelle 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 forbudgiver 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
eien(man bør derfor ikke gi bud på
dommer samtidig dersom man ikke ønsker
å kjøpe
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.

Budskjema
For eiendommen:
Adresse:

Nygardsgrenda 100, 2410 Hernes
Gnr. 153, bnr. 64 i Elverum kommune
Oppdragsnummer:

Meglerforetak:
Saksbehandler:

Aktiv Eiendomsmegling Elverum AS
Espen Strøm

Telefon:
E-post:

62 43 14 20
es@aktiv.no

371200291

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:
Kjøpesum:

Kr.

Beløp med bokstaver:

Kr.

+ omkostningert iht. opplysninger i salgsoppgaven
Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den:

Kl.

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00
første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.
Eventuelle forbehold:

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det
er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at
budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.
Ønsket overtakelsesdato:
Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert:

21.08.2020

Kjøpet vil bli finansiert slik:
Låneinstitusjon:

Referanse og tlf nr.:

Lånt kapital:

Kr.:

Egenkapital:

Kr.:

Totalt:

Kr.:

Egenkapital består av:

Salg av nåværende bolig eller fast eiendom

Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Navn:

Navn:

Fødselsnr. (11 siffer):			

Fødselsnr. (11 siffer):			

Adresse:

Adresse:

Postnr.:

Sted:

Postnr.:

Sted:

Tlf.:

E-post:

Tlf.:

E-post:

Dato.:

Sign:

Dato.:

Sign:

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon

Hvor drømmer
du om å bo?

Nordmenn bytter bolig cirka fire ganger i løpet av livet. Likevel er det svært få som
legger en langtidsplan for sin egen boligreise. Snakk med oss om boligen du ser
etter nå, og den du vil ha om 10 år – så kan vi tenke langsiktig sammen.

aktiv.no

