SALGSPROSPEKT
Seljadalsvegen 590, 6893 Vik i Sogn

For flere bilder se instagram - Nummedalsreset

Fakta om boligen
Eierform Eier (Selveier)
Boligtype Gårdsbruk / småbruk
Soverom 3/4
Primærrom 130
Bruksareal 170
Byggeår 1915
Renovert: 1955, 1973, 1985, 1988, 2018. - Fra takst
Eierskifteforsikring Ja
Kommunenr 4639
Gårdsnr 8
Bruksnr 3
Festenr 10

Fasiliteter
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Bredbåndstilknytning/fiber
Garasje/P-plass
Ingen gjenboere
Peis/Ildsted
Rolig
Privat beliggenhet
Barnevennlig
Utsikt
Turterreng

Muligheter ved drift:
Eiendommen er best egnet til drift av sau/geit. Det er muligheter for utbygging av fjøs og drift med
utegang hele året. Dette krever dog bruk av nofence eller oppsett av nye gjerder.
Eiendommen har mange muligheter for drift. Gården ligger ca 325 meter over havet slik at sesongen
starter litt senere enn gårder i Vik som ligger nærmere havet. Solen kommer tilbake om våren den 22
februar og reiser ca den 20 oktober på Nummedalsreset. Dette begrenser vekstsesongen noe og hva
som er mulig å dyrke på gården. Det er muligheter for gode avlinger med potet ol. Ny eier bør ta
høyde for å skaffe en god traktor med tvillinghjul. Pga bratt terreng er det ikke mulig å lage rundballer i
bratten på gården. Enkelte steder kan man lage rundballer hvor det er mer flatt.
Eiendommen har pr i dag høytørke, men det har vært 2 små siloer på gården tidligere. Det er mulig å
lage ny silo på gården, men dette vil påløpe kostnader for ny eier og lønnsomheten ved bygging av
silo må undersøkes nærmere. Det må utarbeides en ny gjødselplan for gården.
Gårdens driftsareal er egnet for hold av 25-30 sau/geit. Dette kommer an på sesongen og hvor mye
for som fås inn på låve/høytørke. Det er muligheter for å kjøpe for av naboer og det er muligheter for å
leie slåtteareal i Vik, slik at gårdens areal ikke begrenser mulighetene for drift. Ny eier må regne med å
ha en fulltidsjobb ved siden av gården ettersom lønnsomheten av drift anses å være lav.
Gården har stølsrett på Nummedalsstølen og har rettigheter til å sette seg opp stølshus på
Nummedalsstølen. Gården Nummedalsreset har aldri hatt stølshus. Ny eier kan velge seg tomt og
sette opp stølshus på Nummedalsstølen. Ved sanking hjelper grunneiere til med sanking ned fra
fjellet. Det er traktorvei helt opp til stølen slik at det ikke er problemer med å frakte opp materialer til
bygging av stølshus eller slipp av dyr på beite. Dyr kan kjøres opp til beite med bil/traktor på henger.
Ved sanking kan dyr enkelt følges ned fra stølen ned til gården via stølsveien og kommunal vei via
Grønsberg.
Tidligere eier og selger har ønsket å drive økologisk på gården. Det har derfor ikke vært brukt
plantevernmidler av selger. Bruket er ikke paktet bort pr i dag da selger ønsket å drive brukte selv.
Siste avtale om pakting utløp 2020.

Beliggenhet
Eiendommen ligger i en liten dal i Seljadalen en ca 8 minutters kjøretur fra vikøyri i Vik i Sogn. Flott utsikt over dal
og fjell og det er kort vei til den vakre sognefjorden. Boligen på eiendommen ligger et stykke fra andre gårder som
gir rom for privatliv.
Eiendommen har en god og landlig beliggenhet i en vakker dal hvor det drives landbruk stort sett på hele dalen.
Her er det gode solforhold og flott utsikt utover nærområdet. Boligen ligger nært kommunal vei.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter
I nærområdet finner vi en rekke ulike tilbud som blant annet flott turterreng, skisenter, bygdakvinnelag, fotball
miljø, gammalost festival, bringebærfestival, kulturcafé på Blix hotell, det blir satt opp forestillinger i bygden med
teater ol. Det er lite senter i Vik som heter Vikjatunet, med vinmonopol, Spar butikk, strikkebutikk og frisør. Coop
Extra og Coop Byggmix. Hos Røyrvik Bygg og betong får du handlet byggvarer og varer fra felleskjøpet.
Det er tannlege i Vik, lege, sykehjem, fengsel, it-bedrifter, anleggsarbeid og mange jobbmuligheter. Det er også
pendlermuligheter til Voss og Leikanger Vetleøyri senter har elektronikk butikk, blomsterbutikk og salg av
hvitevarer mm.
Av skoler i området finner vi Flatbygdi skule som går fra 1–10 klasse. Barnehager er det også flere av og Vik
barnehage og Bødalen barnehage er noen av dem som ligger nærmest. Det er kulturskuletilbud i Vik og avholdes
blant annet UKM hvert år.
Av sportslige aktiviteter finner vi blant annet mulighet for svømming i svømmehall, treningssenter, fotball,
tassatrim for de minste barna, idrettskulen og skiskyting.
Bussholdeplass for skolebuss er i innkjørslen til gården.
Videre er der ca 56 kilometer til Sogndal og ca 73 kilometer til Voss.

Bygninger
Eiendommen består av enebolig og en driftsbyggning/låve.

Byggemåte enebolig
Grunnmur:
Grunnmur oppført i naturstein
Veggkonstruksjon og utvendige fasader:
Bygget er laftet som ble kledd i 1998/1999 i dobbelfalset kledning, kledd med liggende trepanel. Alle vinduer er
skiftet unntatt 2 vinduer i 2 etasje mot nord.
Takkonstruksjon:
Saltak
Taktekking:
Taktekking med eternitt fra 1973.
Etasjeskiller:
Etasjeskiller av trebjelkelag.
For mer informasjon se takstrapport utført av Per Aase.

Arealer og fordeling per etasje
Primær-rom: 130 kvm, Bruksareal: 170 kvm
Kjeller: BRA 40 kvm
1.etasje: BRA 65 kvm / P-rom 65 kvm
2.etasje: BRA 65 kvm / P-rom 65 kvm
Følgende rom inngår som p-rom:
1.etasje: Hall, gang, vaskerom, bad, stue, kjøkken og spisestue
2.etasje: Gang, trapperom, 3/4 soverom/stue
I tillegg kommer:
Låve/fjøs

Innhold
Boligen går over tre plan og inneholder:
Kjeller: Jordkjeller delt inn i 2 rom hvor varmtvannstank står oppført. Det er også kran for vannslange i kjelleren.
1.etasje: Gang med trapp, bad/wc med plass for vaskemaskin, stue, spisestue og kjøkken.
2.etasje: Gang/trapperom, ¾ soverom/stue.
Loft: Krypinn Loft

Standard
Boligen er noe oppgradert og modernisert. Boligen har middels/god standard og noe opppussing på påbergnes.
Boligen er modernisert/pusset opp av 2 siste eiere i enkelte rom, hvor det er malt, lagt nytt gulv og byttet kjøkken.
Det bør byttes gulv i stue.
Overflater:
Gulv: Laminatgulv, gulvbelegg, fliser (bad) og parkett.
Vegger: Panel av tre, sponplater, fliser (bad)
Himling: Malte takplater.
Kjøkken:
IKEA kjøkken fra tidlig 2000-tall av bjørk. Kjøpt brukt og installert med nye benkeplater og vask.
Opplegg for oppvaskmaskin og komfyr.
Bad/vaskerom:
1.etasje: Flislagt bad som ble oppusset sist i 1995. Her er det dusj, toalett og servant med varmekabler i gulvet.
Nylig satt inn ekstra skap på bad, 2 skapdører på bad bør byttes ut. Badet har elektrisk avtrekksvifte.
Vaskemaskin har hatt slange som går i toalettet, dette kan oppgraderes.

Innhold
Boligen går over tre plan og inneholder:
Kjeller: Jordkjeller delt inn i 2 rom hvor varmtvannstank står. Det er også kran for vannslange i kjelleren.
1.etasje: Gang med trapp, bad/wc med plass for vaskemaskin, stue, spisestue og kjøkken.
2.etasje: Gang/trapperom, ¾ soverom/stue.
Loft: Krypinn Loft

Utstyr
1 sikringsskap med eldre skrusikringer. Dette bør vurderes oppgradert om det ønskes lys i låven/uthus.
Hvitevarer som er integrert medfølger eiendommen.
Høytørke i låve.

Oppvarming
Elektrisk og ved.
Varmekabler på bad.
Det er ikke montert varmekilder.

Parkering / Garasje
Parkering på tomt. Det er ikke oppført garasje.

Beskrivelse av tomt/hage
Tomten er hovedsakelig skrånet, men med enkelte brattere partier og bestående av dyrket mark/skog.
Inngangsparti, innkjørsel og parkering har grus/singel. Tunet er gruset/har plen.
Det er laget en liten platting mellom fjøs av tidligere eiere som man kan hygge seg på om sommeren.

Vei / Vann / Avløp
Privat innkjørsel og vann. Privat avløp ut til egen septikktank, tømmes annenhvert år.
Vannførsel fra eget vannverk som ble etablert i 1977 - Seljadalen vassverk, utbedret i forbindelse med veiarbeid i
Risasvingen i ca 2017.

Servitutter / Rettigheter
Jaktrett: Seljadalen - Jaktløyve - antall dyr delegeres hvert år
Beiterett: Nummedalsstølen
Stølsrett: Nummedalsstølen
Hogstrett: Små bjørk på egen teig i Flatengskogen
Vannverk: Seljadalen Vannverk (deleierskap)
Se takst for mer detaljert innformasjon.

Reguleringsforhold
Eiendommen er regulert som en landbrukseiendom.

Ligningsverdi/formueverdi:
Ligningsverdien er på kr. 251.577- i følge eier.

Diverse
Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstdokumenter.
Det er pant i eiendommen, dette vil selger betale ved salg av eiendommen.
Det er bo og drifts plikt på bruket.
Bruket er konsesjonspliktig og kjøper er selv ansvarlig for konsesjonssøknad og at denne innvilges.

Overtagelse
Kan skje så fort som kjøper ønsker og etter nærmere avtale. Selger ønsker snarlig overtakelse. Bolig er
innflyttingsklar.

Eierskifteforsikring
Selger vil tegne eierskifteforsikring via Vik Rekneskap som tar sluttoppgjør ved et eventuelt salg, og interessenter
oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving
Som budgiver kan De kreve alle bud dokumentert og fremlagt. Dette betyr at De som budgiver må akseptere at
deler av budet kan bli fremlagt for øvrige budgivere.
Første bud på eiendommen skal være skriftlig og må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag
etter visning/besiktigelse. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av
selger. Bud kan sendes pr sms eller e-post. Tlf 40165445 eller hannahsigurast@gmail.com

Solgt 'som den er'
Eiendommen selges i den forfatning den er under visning, salget følger avhendingslovens § 3-9: "Enda
eigedomen er "selt som han er", eller med liknande atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av
§§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøperen hadde grunn
til å rekne med ut frå kjøpesum og tilhøva ellers". Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser
etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jfr. avhendingslovens § 3-9, jfr. § 1-2 (2).
På bakgrunn av dette oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i eventuell egenerklæring fra selger, samt til
å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.
Etter 01.01.22 kommer nytt gjeldende lovverk for salg av bolig og dette er selger inneforstått med.

Pris
Prisantydning kr.1.400.000
+ omkostninger : 35.585
2,5 % dokumentavgift av kjøpesummen, kostnader med tinglysing av skjøte og pantobligasjon(er), evt panteattest

Det tas forbehold om at prospektet kan inneholde feil og mangler.

KJØPETILBUD
Til : (Selger) ............................................................................................................
For eiendommen : Gnr. ...., bnr. ............... ............................. kommune
Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom :
KJØPESUM kr. ................................................
med bokstaver ...................................................................................................
som den står + omkostninger i henhold til opplysninger i salgsoppgave om eiendommen
KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK :
Forskudd senest ved kontraktens underskrift : 10 % av
kjøpesum

Kr.

Låneinstitusjon

Kr.

Egenkapital :

Kr.

Totalt

Kr.

Ønsket overtakelsesdato : ..................................
Nærværende bud er bindende til og med den : ............................................
Alle bud på eiendommen kan ikke ha kortere akseptfrist enn til kl 1200 første
virkedag etter siste visning. Lørdag regnes ikke som virkedag.
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 meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap.
Hendelsen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen.
Undertegnede er kjent med at bud og budlogg vil bli fremlagt for kjøper ref. regler for budgivning.

Navn

Navn

Adr./Postnr.

Adr./Postnr.

Fødsels- og personnr. :

Fødsels- og personnr. :

E-post :

E-post :

Tlf. :

Tlf. :

Dato :

Dato :

Sign :

Sign :

