
SNIPSØYRDALSVEGEN 149
HAREID ‑ Småbruk i naturskjønne omgivelser. 



VELKOMMEN TIL
SNIPSØYRDALSVEGEN 149

Adresse Snipsøyrdalsvegen 149,
 6060 HAREID
Prisantydning Kr 2 800 000,‑
Omkostninger Kr 73 752,‑
Totalpris kr 2 873 752,‑

BRA/           P‑rom 257/           201kvm
Eierform Eiet
Eiendomstype Enebolig
Byggeår 1967
Tomt 11 178.4 kvm eiet
Parkering Carport løde

FAKTA

Eiendommen er beliggende i Hovden i  
Snipsøyrdalen. Fra eiendommen er det  
ca. 5 minutter med bil til barneskole,  
barnehage, idrettsanlegg,  
ungdomsskole og Hareid sentrum.



KONTAKT

Eiendomsmegler MNEF/           Advokat MNA
Cecilie Langva

Telefon: 419 16 720
Epost: cecilie@legaleigedom.no





Enebolig:
Underetasje: Stue, Hall m/           trapp, Bad, Gang
Hovedetasje: Kjøkken, stue, gang, 3 soverom,  
baderom, vaskerom, WC

Redskapshus

Naust:
Hovedetasje: Naustrom

Løde:
Loft: Loftsrom
Hovedetasje: 9 driftsrom
Underetasje: 2 garasje

INNHOLD



Oppdrag
01001622

Eiendom
Snipsøyrdalsvegen 149, 6060 HAREID

Eiendomsbetegnelse
Gårdsnummer 57, bruksnummer 22 i Hareid  
kommune.Gårdsnummer 57, bruksnummer 10 i  
Hareid kommune.Gårdsnummer 57, bruksnummer 7 i  
Hareid kommune.

Eier
Av diskresjonshensyn opplyses ikke navn på eier.  
Interessenter med behov for mer opplysninger bes ta  
kontakt med megler.

Prisantydning
Kr 2 800 000,‑

Kjøpers omkostninger
Kr 73 572,‑
Prisantydning kr. 2 800 000,‑
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift av prisantydning
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 585,‑
3) Tinglysingsgebyr kr. 585,‑
4)Arbeid med tinglysing kr. 2 200,‑
5) Attestgebyr kr. 202,‑ 
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 873 572,‑ 

Total kjøpesum
Prisantydning 2 800 000,‑
+ Totale omkostn. kr. 73 572,‑
= sum kr. kr 2 873 572,‑

Takstmannens markedsverdi
Kr 2 800 000,‑

Boligtype
Enebolig

Eierform
Eiet

Innhold
Enebolig:
Underetasje: Stue, Hall m/           trapp, Bad, Gang
Hovedetasje: Kjøkken, stue, gang, 3 soverom,  
baderom, vaskerom, WC

Redskapshus

Naust:
Hovedetasje: Naustrom

Løde:
Loft: Loftsrom
Hovedetasje: 9 driftsrom
Underetasje: 2 garasje

Arealer
BRA 257kvm
P‑rom 201kvm
Enebolig
Bruksareal
‑1. underetasje: 120 kvm 
1. etasje: 137 kvm 
Primærrom
‑1. underetasje: 64 kvm Stue, hall m/            trapp, bad gang
1. etasje: 137 kvm Kjøkken, stue, gang, 3 soverom,  
baderom, vaskerom, wc
Sekundærrom
‑1. underetasje: 56 kvm 4 boder, verksted
1. etasje: 0 kvm 

Redskapshus
Bruksareal
1. etasje: 0 kvm 
Primærrom
1. etasje: 0 kvm 
Sekundærrom
1. etasje: 0 kvm 

Naust
Bruksareal
1. etasje: 25 kvm 
Sekundærrom
1. etasje: 25 kvm Naustrom

Løde
Bruksareal
‑1. underetasje: 110 kvm 
1. etasje: 235 kvm 
2. etasje: 110 kvm 
Sekundærrom
‑1. underetasje: 110 kvm 2 garasje
1. etasje: 235 kvm 9 driftsrom
2. etasje: 110 kvm Loftsrom

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av  
takstbransjens rettledning for arealmåling, senest  
revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også  
areal (unntatt boder) som ligger utenom selve  
bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i  
P‑Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i  
kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og  
garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører  
boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra  
2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv  
om eierrettigheten ikke er dokumentert. 

OM BOLIGEN



Hva som defineres som primærrom (P‑ROM) eller  
sekundærrom (S‑ROM) tar utgangspunkt i hvordan  
rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om  
enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til  
dagens bruk.

Antall soverom
3

Byggeår
Byggeår: 1967

Hvitevarer
Dersom ikke annet er opplyst medfølger kun  
integrerte hvitevarer. 

Byggemåte
Enebolig med byggeår i 1967.

UTVENDIG
Taktekking av plastbelagte metallplater med  
takrennesystem av aluminium. Sperre konstruksjon  
med undertak av trefiberplater. Yttervegger i  
bindingsverk konstruksjon med
trefiberplater og papp. Utvendige fasader har  
liggende og stående bordkledning i malt utførelse.  
Deler av yttervegger i mur med malt murpuss.

Vinduer og ytterdører av tre i malt og lakka utførelse  
med glass. Et vindu med kobla glass på vaskerom.  
Nyere verandadør av plast. Terrasse i bjelkelag  
konstruksjon med spaltegulv av terrassebord.  
Rekkverk av tre i malt utførelse. Grunnmur av  
murstein med malt murpuss. Fundamenter av  
betong.

INNVENDIG
Tak malte takplater og malte glatte flater. Vegger  
malte panelplater, vinyltapet, panel, lakka panel,  
teglmur, beisa panel, naturstein, malt murpuss og  
murpuss.

Gulv vinylbelegg, lakka tregulv, lakka parkett, skifer,  
malt betong, lamminatgulv og fliser. Etasjeskille i  
bjelkelag konstruksjon og kjellergulv av betong.

Dobbel mursteinpipe med utvendige feieluker. Piper  
er tilknyttet to vedovner og en peis. Trapp og  
rekkverk av tre i malt og lakka utførelse med åpne  
trappetrinn med vinylbelegg.

Plassbygde garderobeskap i malt utførelse.  
Skyvedørsgarderober med speildører. Malte  
kombiskap.

VÅTROM
Bad: Tak malte flater, vegger panel og fliser. Flislagt  
gulv. Baderomsinnredning, dusjkabinett og bide.

Vaskerom: Tak malte flater. Vegger fliser, panel og  
våtromsplater. Gulv epoxy. Skyllekar og røropplegg  
for vaskemaskin.

Bad kjeller: Tak malte plater, vegger våtromsplater og  
gulv med fliser. Baderomsinning, dusjvegger og wc.

KJØKKEN
Skapfronter i profilert malt utførelse med takhøye  
overskap. Benkeplater av laminat og heldekkende  
vask av stål. Utsparing for komfyr, oppvaskmaskin og  
kjøleskap. Ventilator er montert.

SPESIALROM
Wc rom: Tak malte flater, vegger og gulv fliser.  
Vegghengt vask med speil og wc.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Trykkvannrør av kobber og avløpsrør av plast.  
Varmtvannstank 194 liter. Septiktank med ukjent  
utførelse.

Naturlig ventilasjon. Luft til luft varmepumpe.

Skjult og åpent lagt el‑ installasjon med  
automatsikringer. Det er montert varmekabel i gulv  
på bad i hovedetasje og hall som ikke virker ifølge  
eiere.

Det er montert brannvarslere og to  
brannslukkingsapparat og en brannslange.

TOMTEFORHOLD
Skrående østvendt tomtegrunn bestående av totalt  
tre tomteparaseller. 

Parkering
Carport løde

Etasje
2

Beliggenhet
Eiendommen er beliggende på Hovden i  
Snipsøyrdalen. Fra eiendommen er det ca. 5 minutter  
med bil til barneskole, barnehage, idrettsanlegg,  
ungdomsskole og Hareid sentrum.

Adkomst
Privat adkomstvei.



Grunnarealer
Skrående østvendt tomtegrunn opparbeidet med  
gruset adkomstvei og parkeringsarealer, gressarealer  
og tre‑terrasse. Det er etablert en skogsvei til  
utmarksbeite på baksiden av eneboligen. Utmark  
med noe barskog og bjørkeskog.

Med eiendommen følger det to tomte paraseller  
grensende mellom offentlig vei og  
Snipsøyrdalsvatnet, begge tomte parsellene har  
strandlinje og består av dyrket mark. Tomtene har  
utsikt og normalt gode solforhold.
Tomteareal: 11 178.4 m²
Tomt/           Eierform: Eiet tomt

Oppvarming
Varmepumpe fra 2014, samt to vedovner og ein peis.

Overtakelse
Ved tvangssalg er overtakelse og oppgjørsdag  
vanligvis tre måneder etter at medhjelperen har  
forelagt et bud for tingretten for stadfestelse. 

Kommunale avgifter
Kr 4474,‑ pr år pr 2021
Avgiften gjelder for 2021 og fordeles på 3 terminer.  
Innebefatter feiing og eiendomsskatt.
Dette iflg opplysinger ifrå Hareid kommune. 

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd,  
abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert  
tjeneste. Hareid kommune kjenner ikke samlet gebyr  
for en eiendom for et år før året er omme. Tjenestene  
vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk  
på ulike tjenester kan variere fra år til år.

Diverse
For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en  
grundig gjennomgang av tilstandsrapport som følger  
vedlagt. Den inneholder informasjon av vesentlig  
betydning for eiendommen. 

Salgsoppgaven er basert på eventuelle opplysninger  
fra eier, offentlige myndigheter og vedlagte  
tilstandsrapport. Megler innestår ikke for riktigheten  
og fullstendigheten av opplysninger gitt av eier,  
takstmann, offentlige organer eller andre. Like fullt  
har megler videreformidlet slik informasjon, uten  
derved å innestå for riktigheten.

Eventuelle arealangivelser for de enkelte rom er  
foretatt av megler uten at det er utvist stor  
nøyaktighet. Feil i slike målinger må påregnes.  
Informasjon om boligareal bygger på takst, og skal  

være angitt i henhold til målereglene i NS 3490 og  
retningslinjer for arealmåling utarbeidet av NTF og  
NEF uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom.  
Rommenes bruk kan være i strid med  
byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS  
3490. Rom kan være omtalt ut fra aktuell bruk uten  
at rommet tilfredsstiller forskriftsmessige krav i  
forhold til den oppgitte type rom. Eksempelvis kan et  
rom være oppgitt som ”soverom” uten at det  
tilfredsstiller krav til volum, skapplass, rømningsvei,  
takhøyde og lignende.

Megler har for øvrig uprøvd lagt til grunn  
takstmannens arealangivelser. Det er således ikke  
foretatt kontroll av takstens arealmålinger eller  
beregningsgrunnlag for slike. Megler kan ikke holdes  
ansvarlig ved arealavvik.

Eiendommen overtas fri for alle pengeheftelser.

Megler har ikke undersøkt om det er foretatt  
innvendige ombygninger, om eventuelle  
ombygninger krever godkjennelse, og om  
godkjennelse eventuelt kan være gitt. Megler har ikke  
undersøkt riktigheten av eventuelle fremlagte  
tegninger, og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle  
avvik i forhold til tegninger.

Kjøper oppfordres særskilt til å undersøke  
eiendommens tekniske tilstand sammen med  
fagkyndig.

Tinglyste heftelser og rettigheter
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og  
rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved  
overskjøting til ny hjemmelshaver:

02.05.1967 ‑ Dokumentnr: 401264 ‑ Registrering av  
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1517 Gnr:57 Bnr:5 

Vei, vann, avløp
Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp  
men har privat septikanlegg. Det er imidlertid  
offentlig tømming av septikanlegget. Eiendommen  
har privat brønn og privat adkomstvei.

Ferdigattest/           midlertidig brukstillatelse
Etter det Hareid kommune opplyser foreligger det  
verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for  
eiendommen, og plan og bygningslovens formelle  
forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke  
dokumenteres. Oppføring av boliger før Plan‑ og  



Bygningsloven trådte i kraft i 1965 var ikke underlagt  
søknadsplikt. For slike bygg foreligger det derfor ofte  
hverken godkjente hustegninger, byggetillatelse eller  
brukstillatelse/           ferdigattest. Dette medfører ikke at  
slike bygg er å anse som ulovlige per i dag. 

Det foreligger ikkje ferdigattest for garasje. 
Frittstående garasjer inntil 50 kvm kan være unntatt  
søknadsplikt

Offentlige planer/           regulering/           konsesjonsplikt
Eiendommen ligger i uregulert område ifølge  
kommunekart.

Kartutsnitt og reguleringsbestemmelser er vedlagt  
prospekt.Dersom det er ønskelig med ytterligere  
opplysninger knyttet til reguleringsforhold så  
oppfordrer vi interessenter til å kontakte Hareid  
kommune.

Utleieadgang
Boligen er registrert som enebolig med en bo‑/            
bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i  
sin helhet til boligformål.

Takst utført av
Øyvind Tjervåg

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i  
tvangsfullbyrdelsesloven. Tvangssalg over fast  
eiendom reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26.  
juni 1992 nr. 86 kap 11.

Eiendommen selges som den er, og ved tvangssalg  
har kjøperen begrenset adgang til å påberope  
mangler. Lov om avhending av fast eiendom  
(avhendingsloven) eller tilsvarende regler gjelder ikke,  
hvilket innebærer at reklamasjonsmulighetene er  
meget begrenset.

Det nevnes at det ved tvangssalg ikke er anledning til  
å heve kjøpet, og at kjøpesummen skal betales selv  
om prisavslag kreves. Oppnås det ikke enighet om  
prisavslag, må kjøper eventuelt gå til søksmål mot  
den eller de av kreditorene som har fått den del av  
kjøpesummen som det kreves prisavslag for.

Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid,  
overtar normalt kjøper tidligere eiers rettigheter og  
forpliktelser etter leieavtalen.

Det fremheves derfor at det er særskilt viktig at  
kjøper gjør forundersøkelser, herunder at  
eiendommen undersøkes grundig før det gis bud.

På generelt grunnlag kan det opplyses at kjøper ofte  
ikke vil motta alle nøkler for eiendommen. Dette kan  
ikke påberopes som en mangel.

Betalingsbetingelser
Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer.  
Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per  
overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle  
innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid  
og må selv påse at eventuell bankforbindelse er  
informert om dette
Møre og Romsdal tingrett har besluttet at  
kjøpesummen skal betales til medhjelper/       megler.  
Innbetalinger foretas til klientkonto. Kjøper og  
kjøpers bank blir senere informert skriftlig om  
fremgangsmåten.

Overdragelse og oppgjør skal skje 3 måneder etter at  
medhjelper har forelagt budet for retten og  
rettshaverne har anbefalt at budet begjæres  
stadfestet. Kjøperen kan ikke påregne overtagelse av  
eiendommen før dette.

Betalingsplikten inntrer likevel ikke før 2 uker etter at  
stadfestelseskjennelsen er rettskraftig.

Eventuelle kostnader forbundet med fravikelse av  
eiendommen dekkes av kjøper. Det er sjelden slik  
fravikelse blir nødvendig.

Hvitvaskingsreglene
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og  
er forpliktet til å rapportere til Økokrim om  
mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking  
innehar også strenge regler om kontroll av  
legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder,  
selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Personopplysningsloven
I henhold til personopplysningsloven gjør vi  
oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for  
videre oppfølgning.

Meglers vederlag
Meglers godtgjørelse fastsettes i samsvar med  
Forskrift om tvangssalg ved medhjelper, F04.12.1992  
nr. 895.
Eiendomsmegler MNEF/           Advokat MNA
Cecilie Langva
tlf: 419 16 720
cecilie@legaleigedom.no

Legal Eigedomsmekling
Vikegata 9



6150 Ørsta
Org.nr.: 924 622 083

Salgsoppgave dato
29.05.2022

Vedlegg til salgsoppgaven
‑ Tilstandsrapport
‑ Situasjonsplan
‑ Kart
‑ Reguleringsbestemmelser

Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere  
informasjon.

Informasjon om budgivning
Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud  
knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk  
budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med  
bank‑ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av  
budkjema og budskjema finnes også i salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl  
med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for  
å gi bud.

I hovedsak skjer budgivningen på samme måte som  
ved et ordinært salg. Men budgiver bør merke seg  
følgende:

o Medhjelper sender ikke inn bud til tingretten  
fortløpende, men har plikt til å avvente dette inntil et  
bud som er tilnærmet markedspris innkommer.

o Det kan bare tas hensyn til bud som er 
bindende for  
byderen i minst 6 uker for fast eiendom/       andels  
leiligheter og 3 uker for aksjeleiligheter. Med rettens  
samtykke kan det likevel tas hensyn til bud med  
kortere bindingstid ned til 15 dager. Rådfør deg med  
medhjelperen om dette.

o Bud med finansieringsforbehold vil normalt 
ikke bli  
anbefalt stadfestet før finansieringen er ordnet.  
Medhjelper kan kreve fremlagt finansierings plan eller  
kreve sikkerhet i form av håndpenger til sikkerhet for  
bud. 

o Det er ikke anledning til å ta forbehold om  
konsesjon eller odelsløsning, kjøper må selv ta  
risikoen for utfallet.

Medhjelper er mottager av budene. Når medhjelperen  
har mottatt ett eller flere bud som bør godtas, skal  

medhjelperen forelegge budene for saksøkeren  
(vedkommende som har forlangt at eiendommen skal  
tvangsselges) med spørsmål om saksøkeren vil  
begjære noen av dem stadfestet. Dersom saksøkeren  
begjærer bud stadfestet, skal medhjelperen sende  
tingretten, partene, kjente rettighetshavere og  
bydere som har gitt bud som er begjært stadfestet  
skriftlig melding med opplysninger i henhold til  
tvangsfullbyrdelsesloven § 11‑29. Saksøker kan trekke  
begjæringen om stadfestelse tilbake helt frem til  
budet er stadfestet av tingretten. Dette kan for  
eksempel skje i tilfeller der saksøkte ordner opp i  
gjeldsforholdet før stadfestelse skjer eller dersom det  
fremsettes et høyere bud. Saksøkte kan ikke selv  
akseptere bud.

Når tingretten har stadfestet budet, har partene en  
måneds ankefrist på avgjørelsen. Budgiver må være  
oppmerksom på at selv om tingretten stadfester et  
bud innen fristen, kan det ta noe tid å få tingrettens  
meddelelse av stadfestelsen. Anken kan som  
hovedregel ikke begrunnes med innvendinger som  
ikke har vært fremsatt overfor tingretten før  
kjennelsen ble avsagt. Det stadfestede budet er  
bindende for byderen selv om stadfestelsen påankes  
og det tar tid før anken blir avgjort. Blir stadfestelsen  
opphevet, er byderen fri.

Informasjon om kontrakt og oppgjør

Det er spesielle regler for hvorledes oppgjøret skal  
foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje pr en  
bestemt oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er vanligvis tre  
måneder etter at medhjelperen har forelagt et bud  
for tingretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper pr  
oppgjørsdag påløper det renter i henhold til  
bestemmelsen i tvangsl. § 11‑27.

Hvis eiendommen er fraflyttet, og kjøperen ønsker  
det, kan medhjelperen tillate at overtagelse skjer før  
oppgjørsdato. Skal eiendommen overtas før  
oppgjørsdato må hele kjøpesummen betales av  
kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting  
før ankefristens utløp vil normalt ikke aksepteres og  
vil i tilfelle skje på kjøpers risiko.

Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen  
inntrer, forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge  
mellom å betale kjøpesummen pr oppgjørsdato eller  
betale renter i henhold tilbestemmelsene i tvangsl. §  
11‑27 frem til betalingsplikten inntrer.

Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier)  
og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter  
ikke saksøkte frivillig når kjøperen skal overta  



eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse  
etter at kjøperen har innbetalt kjøpesummen, jf.  
tvangsl. § 11‑31, 3. ledd. Kjøper blir ansvarlig for  
eventuelle sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring  
av inventar. Begjæring om fravikelse av fast eiendom  
skal settes fram for namsmannen i det distrikt hvor  
eiendommen beror.

Når kjøper er blitt eier og stadfestelseskjennelsen er  
rettskraftig, vil tingretten utstede skjøte som skal  
tinglyses på eiendommen. Vanligvis vil medhjelper  
forestå oppgjøret, og i den forbindelse be om en  
fullmakt fra kjøperen til å motta skjøtet fra tingretten  
for tinglysing.
Når tvangssalgsskjøtet/       overføring av hjemmel til  
andel i borettslag tinglyses, blir samtlige  
pengeheftelser som forrige eier hadde på  
eiendommen/       andelen, og som kjøperen ikke skal  
overta, slettet. 

Ovenstående er basert på hovedreglene for  
tvangssalg ved medhjelper i tvangsfullbyrdelsesloven.

Fremstillingen er ikke uttømmende. Kontakt  
medhjelper ved eventuelle spørsmål.
Bestemmelsene om gjennomføring av tvangssalg av  
fast eiendom og andeler i borettslag finnes i kapittel  
11 og 12 i Lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig  
sikring av 26. juni 1992.

Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier)  
og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter  
ikke saksøkte frivillig når kjøperen skal overta  
eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse  
etter at kjøperen har innbetalt kjøpesummen, jf.  
tvangsl. § 11‑31, 3. ledd. Kjøper blir ansvarlig for  
eventuelle sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring  
av inventar. Begjæring om fravikelse av fast eiendom  
skal settes fram for namsmannen i det distrikt hvor  
eiendommen beror.

Sameiers fortrinnrett:
Dagens sameiere i eiendomen har en rett til å tre inn i  
det høgaste budet når vedkomande sjølv har lagt inn  
bud. 

















Tilstandsrapport
HAREID kommune

Snipsøyrdalsvegen 149  , 6060 HAREID

Gnr. 57, Bnr. 22

Markedsverdi
2 800 000

Befaringsdato: 22.03.2022 Rapportdato: 30.05.2022 Oppdragsnr: 11169-1101

Gyldig rapport
30.05.2022

Rapporten er gyldig i ett år fra rapportdato. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Takstmann Øyvind Tjervåg ASAutorisert foretak:

ZM1104Referansenummer:

 Areal (BRA): Enebolig 257 m², Redskapshus 0 m², Naust 25 m², Løde 455 m²



Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte  medlemmer fordelt 
på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende  element i den informasjonen som 
gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster.   Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar 
til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være  trygg, og legger 
vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten  hensyn til hvilken pris som 
oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen. 

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole  på 
bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi  sammen med 
Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.  

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer   bransjen i alle 
relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, 
samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært 
en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i  boligomsetningen. 

Norsk takst
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Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Hva er en tilstandsrapport?

Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Hva inneholder tilstandsrapporten?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten 
fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder 
og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da 
boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje 
etter normal bruk regnes ikke som avvik.

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av  Forskrift til
avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller
kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger
eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre
enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at 
dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten 
boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger 
svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk 
og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere 
omganger, eller det oppføres tilbygg.  Særlig for boliger som er 
pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av 
overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er 
forbedret.

Vurdering mot byggeår
Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å 
bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført 
(søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har 
betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som 
kommer frem av Forskrift til avhendingslova.
Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som 
gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den 
bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens 
regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det 
nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. 

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen
BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • 
tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor 
bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens 
planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og 
arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • 
fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig 
tilknytning til boligen).

Snipsøyrdalsvegen 149  , 6060 HAREID
Gnr 57 - Bnr 22
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Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader
Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 
(TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har 
normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel 
utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. 
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk 
tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2 

I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år. Det må også foreligge dokumentasjon på faglig 
god utførelse.

Normal slitasje. Strakstiltak er ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny, og det ikke 
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak•
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak•

I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i tilstander som krever tiltak, og tilstander som 
ikke krever umiddelbare tiltak. TG2 betyr at konstruksjonen enten har feil utførelse, en skade eller tegn på 
skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid. Det er grunn til å varsle 
fare for skader på grunn av alder, eller overvåke bygningsdelen spesielt på grunn av fare for større skade eller 
følgeskade.  

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK 
Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks 
eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE
Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig 
anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte 
tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke 
forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge 
avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. 
Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og 
markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, 
og slikt anslag kan også gis ved TG2.

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000
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Enebolig - Byggeår: 1967

UTVENDIG
Gå til side

Taktekking av plastbelagte metallplater med 
takrennesystem av aluminium. Sperre 
konstruksjon med undertak av trefiberplater. 

Yttervegger i bindingsverk konstruksjon med 
trefiberplater og papp. Utvendige fasader har 
liggende og stående bordkledning i malt 
utførelse. Deler av yttervegger i mur med malt 
murpuss. 

Vinduer og ytterdører av tre i malt og lakka 
utførelse med glass. Et vindu med kobla glass 
på vaskerom. Nyere verandadør av plast. 

Terrasse i bjelkelag konstruksjon med 
spaltegulv av terrassebord. Rekkverk av tre i 
malt utførelse. 

Grunnmur av murstein med malt murpuss. 
Fundamenter av betong. 

INNVENDIG
Gå til side

Tak malte takplater og malte glatte flater. 

Vegger malte panelplater, vinyltapet, panel, 
lakka panel, teglmur, beisa panel, naturstein, 
malt murpuss og murpuss. 

Gulv vinylbelegg, lakka tregulv, lakka parkett, 
skifer, malt betong, lamminatgulv og fliser. 

Etasjeskille i bjelkelag konstruksjon og 
kjellergulv av betong. 

Dobbel mursteinpipe med utvendige feieluker. 
Piper er tilknyttet to vedovner og en peis.

Trapp og rekkverk av tre i malt og lakka 
utførelse med åpne trappetrinn med 
vinylbelegg. 

Plassbygde garderobeskap i malt utførelse.  
Skyvedørsgarderober med speildører. Malte 
kombiskap. 

VÅTROM
Gå til side

Bad:  Tak malte flater, vegger panel og fliser. 
Flislagt gulv. Baderomsinnredning, dusjkabinett 
og bide. 

Vaskerom: Tak malte flater. Vegger fliser, panel 
og våtromsplater. Gulv epoxy. Skyllekar og 
røropplegg for vaskemaskin. 

Bad kjeller: Tak malte plater, vegger 
våtromsplater og gulv med fliser. 
Baderomsinning, dusjvegger og wc.

KJØKKEN
Gå til side

Skapfronter i profilert malt utførelse med 
takhøye overskap. Benkeplater av laminat og 
heldekkende vask av stål. Utsparing for komfyr, 
oppvaskmaskin og kjøleskap. Ventilator er 
montert. 

SPESIALROM
Gå til side

Wc rom: Tak malte flater, vegger og gulv fliser. 
Vegghengt vask med speil og wc. 

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

Trykkvannrør av kobber og avløpsrør av plast. 
Varmtvannstank 194 liter. Septiktank med 
ukjent utførelse. 

Naturlig ventilasjon. Luft til luft varmepumpe. 

Skjult og åpent lagt el- installasjon med 
automatsikringer. Det er montert varmekabel i 
gulv på bad i hovedetasje og hall som ikke 
virker ifølge eiere. 

Det er montert brannvarslere og to 
brannslukkingsapparat og en brannslange. 

TOMTEFORHOLD
Gå til side

Skrående østvendt tomtegrunn bestående av 
totalt tre tomteparaseller.  

Gå til side
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Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Enebolig

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

Hovedetasje 137 137 0

Kjeller 120 64 56

Sum 257 201 56

Redskapshus

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

Hovedetasje 0 0 0

Sum 0 0 0

Naust

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

Hovedetasje 25 0 25

Sum 25 0 25

Løde

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

Loft 110 0 110

Hovedetasje 235 0 235

Kjeller 110 0 110

Sum 455 0 455

Markedsvurdering

Totalpris 2 800 000

Totalt Bruksareal 737 m²
Totalt Bruksareal for hoveddel 257 m²

Befaring - og eiendomsopplysninger
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger 5 800 000

Gå til side

Forutsetninger og vedlegg Gå til side

Lovlighet

Enebolig

• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de 
stemmer ikke med dagens bruk
Redskapshus

• Det foreligger ikke tegninger

Naust

• Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger

Løde

• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de 
stemmer ikke med dagens bruk

Gå til side
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Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.
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Fordeling av tilstandsgrader

TG0: Ingen avvik

TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak

TG2: Avvik som kan kreve tiltak

TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.
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Anslag på utbedringskostnad

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000

Oppsummering av avvik med TG2 og TG3
Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i
rapporten.

Egenerklæring for eiendommen er ikke mottatt og hensyntatt i 
utarbeiding av rapporten. 

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Enebolig

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Våtrom > Generell > Bad Gå til side

Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk 
etter dagens krav. 

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Våtrom > Generell > Baderom Gå til side

Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk 
etter dagens krav. 

Våtrom > Generell > Vaskerom Gå til side

Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk 
etter dagens krav. 

Tekniske installasjoner > Ventilasjon Gå til side

Ingen ventilering utover åpning av vindu.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Gå til side

Skjult og åpent lagt el- installasjon med 
automatsikringer. Det er montert varmekabel i gulv 
på bad i hovedetasje og hall som ikke virker ifølge 
eiere. 

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Gå til side

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tomteforhold > Drenering Gå til side

Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering 
er overskredet.
Det er utifra observasjoner konstatert at 
drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært 
begrenset effekt.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Tomteforhold > Forstøtningsmurer Gå til side

Det mangler rekkverk/annen sikring på 
forstøtningsmuren(e) utifra dagens krav.
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Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tomteforhold > Terrengforhold Gå til side

Terreng faller inn mot bygning. 

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Taktekking Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag Gå til side

Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, 
men det var ikke krav om dette på 
byggemeldingstidspunktet. 

Utvendig > Veggkonstruksjon Gå til side

Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av 
konstruksjon.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Gå til side

Det er begrenset/dårlig ventilering av 
takkonstruksjonen.
Det er påvist andre avvik:

Det ble registert noe muselort på kryploftet. 

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Utvendig > Vinduer Gå til side

Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er 
sprekker i trevirket. 

Utvendig > Dører Gå til side

Karmene i dører er værslitte utvendig og det er 
sprekker i trevirket. 
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. 

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under 
balkonger

Gå til side

Det er avvik:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til 
rekkverkshøyder.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.

Innvendig > Overflater Gå til side

Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan 
forvente.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Gå til side

Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor 
en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i 
standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele 
rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i 
standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon Gå til side

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller 
ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted Gå til side

Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet.

Ildfast plate under vedovnen på kjøkken er for liten. 

Innvendig > Rom Under Terreng Gå til side

Det er  registrert typisk "kjellerlukt" 
Eier har ikke akseptert hulltaking i innforet trevegg i 
underetg/kjeller. 

Innvendig > Innvendige trapper Gå til side

Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav 
til rekkverk i trapper

Innvendig > Innvendige dører Gå til side

Det er avvik:

Innerdører og låskassene er slitte. Enkelte innerdører 
henger ved åpning og lukking. 

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Gå til side

Det er påvist at overflater har noe skader.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Gå til side

Kjøkken mangler styrt tilluftsventilering.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc Gå til side

Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet,  NS 
3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Vannledninger Gå til side
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Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på innvendige avløpsledninger.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på utvendige avløpsledninger.
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten 
på brønnvannet. 

Tomteforhold > Septiktank Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på septiktank.

Tomteforhold > Andre tomteforhold Gå til side

Det er avvik:

Asbestplater må fjernes da platene er helseskadelige. 
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UTVENDIG

Taktekking
Taktekking av plastbelagte metallplater fra byggeår.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
taktekkingen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Tiltak
• Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
• Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.

Nedløp og beslag
Takrennesystem av aluminium fra byggeår.

Vurdering av avvik:
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke 
krav om dette på byggemeldingstidspunktet. 
Tiltak
• Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. 

ENEBOLIG

Kommentar
Eiere

Byggeår
1967

Standard
Normal standard på bygget  utifra alder/konstruksjon - jamfør 
beskrivelse under konstruksjoner.
Vedlikehold
Normalt vedlikeholdt med bakgrunn i byggeår, men står foran 
vedlikehold og oppgraderinger med bakgrunn i alder. 

Veggkonstruksjon
Yttervegger i bindingsverk konstruksjon med trefiberplater og papp. 
Utvendige fasader har liggende og stående bordkledning i malt 
utførelse. Deler av yttervegger i mur med malt murpuss. 

Vurdering av avvik:
• Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
Tiltak
• Musebånd/lusing må etableres.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Takkonstruksjon/Loft
Sperre konstruksjon med undertak av trefiberplater. Takkonstruksjon 
har kryploft med gulv montert. 

Vurdering av avvik:
• Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
• Det er påvist andre avvik:
Det ble registert noe muselort på kryploftet. 

Tiltak
• Lufting/ventilering bør forbedres.
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Innganger til mus må avdekkes og tettes. 
Kostnadsestimat :  Under 10 000

Vinduer
Vinduer av tre i malt utførelse med dobble glass. Et vindu med kobla 
glass på vaskerom. 

Vurdering av avvik:
• Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. 
Tiltak
• Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

Dører
Ytterdør av tre i malt og lakka utførelse med glass. Nyere verandadør 
av plast. 

Vurdering av avvik:
• Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. 
• Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. 
Tiltak
• Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
• Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.

Tilstandsrapport
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Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Terrasser i bjelkelag konstruksjon med spaltegulv av terrassebord. 
Rekkverk av tre i malt utførelse. 

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
• Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.
Tiltak
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens 
forskriftskrav.
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
• Tiltak:

INNVENDIG

Overflater
Tak malte takplater og malte glatte flater. 

Vegger malte panelplater, vinyltapet, panel, lakka panel, teglmur, beisa 
panel, naturstein, malt murpuss og murpuss. 

Gulv vinylbelegg, lakka tregulv, lakka parkett, skifer, malt betong, 
lamminatgulv og fliser. 

Vurdering av avvik:
• Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Tiltak
• Overflater må utbedres eller skiftes.

Etasjeskille/gulv mot grunn
Etasjeskille i bjelkelag konstruksjon og kjellergulv av betong. 

Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 
m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente 
måleavvik.
• Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. 
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente 
måleavvik.
Tiltak
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil 
imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående 
tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan 
man vurdere slike tiltak.

Radon
Bygget er utført uten radonsperre og radonmåling er ikke utført. 

Vurdering av avvik:
• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført 
med radonsperre.
Tiltak
• Det bør gjennomføres radonmålinger

Pipe og ildsted
Dobbel mursteinpipe med utvendige feieluker. Piper er tilknyttet to 
vedovner og en peis.

Vurdering av avvik:
• Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet.
Ildfast plate under vedovnen på kjøkken er for liten. 

Tiltak
• Det bør monteres ildfast plate under ildsted.

Rom Under Terreng
Kjeller har synlig grunnmur og hulltaking er ikke foretatt da eiere ikke 
ønsker dette.

Vurdering av avvik:
• Det er  registrert typisk "kjellerlukt" 
• Eier har ikke akseptert hulltaking i innforet trevegg i underetg/kjeller. 
Tiltak
• Dette er en utsatt konstruksjon, ytterligere undersøkelser bør 
foretas. 

Innvendige trapper
Trapp og rekkverk av tre i malt og lakka utførelse med åpne 
trappetrinn med vinylbelegg. 

Vurdering av avvik:
• Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i 
trapper
Tiltak
• Det er ikke krav om utbedring av åpninger  opp til dagens krav.
• Åpninger  er såpass  store  at det utifra sikkerhetsmessige forhold 
anbefales å lage mindre åpninger.

Innvendige dører
Innerdører i finert utførelse og innerdører av tre i malt utførelse. 

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Innerdører og låskassene er slitte. Enkelte innerdører henger ved 
åpning og lukking. 

Tiltak
• Tiltak:

Det må påregnes vedlikehold og stedvise utskiftinger av innerdører. 

Andre innvendige forhold
Plassbygde garderobeskap i malt utførelse. Skyvedørsgarderober med 
speildører.  Malte kombiskap. 

VÅTROM

Tilstandsrapport
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Generell
Tak malte plater, vegger våtromsplater og gulv med fliser. 
Baderomsinning, dusjvegger og wc.

KJELLER > BAD 

Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. 
Tiltak
• Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, 
sluk m.m. må dokumenteres.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Eiere ønsker ikke hulltaking. 

Generell
Tak malte flater, vegger panel og fliser. Flislagt gulv. 
Baderomsinnredning, dusjkabinett og bide. 

HOVEDETASJE > BADEROM

Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. 
Tiltak
• Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, 
sluk m.m. må dokumenteres.

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Eiere ønsker ikke hulltaking. 

Generell
Tak malte flater. Vegger fliser, panel og våtromsplater. Gulv epoxy. 
Skyllekar og røropplegg for vaskemaskin.

HOVEDETASJE > VASKEROM 

Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. 
Tiltak
• Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, 
sluk m.m. må dokumenteres.

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Eiere ønsker ikke hulltaking. 

KJØKKEN

Overflater og innredning
Skapfronter i profilert malt utførelse med takhøye overskap. 
Benkeplater av laminat og heldekkende vask av stål. Utsparing for 
komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Ventilator er montert. 

HOVEDETASJE > KJØKKEN 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at overflater har noe skader.
Tiltak
• Det må foretas lokal utbedring.

Avtrekk
Kjøkkenventilator med mekanisk avtrekk. 

Vurdering av avvik:
• Kjøkken mangler styrt tilluftsventilering.
Tiltak
• Det bør etableres tilluft til kjøkken.

SPESIALROM

Overflater og konstruksjon
Tak malte flater, vegger og gulv fliser. Vegghengt vask med speil og wc. 

HOVEDETASJE > WC 

Vurdering av avvik:
• Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet,  NS 3600 krever 
mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Tiltak
• Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger
Trykkvannrør av kobber. 

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige 
vannledninger.
Tiltak
• Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
• Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i 
dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
• Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av 
rør.

Tilstandsrapport
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Avløpsrør
Avløpsrør av plast. 

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige 
avløpsledninger.
Tiltak
• Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
• Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i 
dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
• Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av 
rør.

Ventilasjon
Kun naturlig ventilasjon. 

Vurdering av avvik:
• Ingen ventilering utover åpning av vindu.
Tiltak
• Bedre ventilering må etableres.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Varmesentral
Luft til luft varmepumpe. 

Alder: 2014 Kilde: Eier

Varmtvannstank
Varmtvannstank 194 liter. 

Alder: 2019 Kilde: Produksjonsår på produkt

Elektrisk anlegg
Skjult og åpent lagt el- installasjon med automatsikringer. Det er 
montert varmekabel i gulv på bad i hovedetasje og hall som ikke virker 
ifølge eiere. 

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt 
arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik 
i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
2014   Montering av stikkontakt for varmepumpe.

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert 
elektroinstallasjonsvirksomhet?
Nei

4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt 
tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  I såfall 
etterspør samsvarserklæring.
Ja   Montering av varmepumpe.

5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale 
Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende 
kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen 
er over 5 år?
Nei

6. Forekommer det at sikringene løses ut?
Nei

7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel 
termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i 
boligens elektriske anlegg?
Nei

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) 
på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? 
Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av 
varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei

9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig 
festet?
Nei

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap 
ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne 
kapslinger?
Nei

11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall 
sikringer?
Ja

12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, 
allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske 
anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja

Det anbefales kontroll av el-installasjonen før et salg av
eiendommen. Satt kostnadsestimat gjelder kun kostnader med el-
kontrollen.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tilstandsrapport
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Branntekniske forhold
Det er montert brannvarslere og to brannslukkingsapparat fra 1988 og 
2010 og en brannslange. 

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. 
forskriftskrav?
Nei

2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 
10 år?
Ja

3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
Nei

4. Er det skader på røykvarslere?
Nei

Kostnadsestimat :  Under 10 000

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn
Utførelse på byggegrunn er ikke kjent. 

Drenering
Utførelse på drenering og fuktsikring er ikke kjent. 

Eiere har utført noe drenering arbeider på eneboligens bakside i 2014 i 
forbindelse med problemer med overflatevann.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering er 
overskredet.
• Det er utifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har 
funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
Tiltak
• Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Grunnmur og fundamenter
Grunnmur av murstein med malt murpuss. Fundamenter av betong. 

Forstøtningsmurer
Forstøttningsmur av naturstein.

Vurdering av avvik:
• Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) utifra 
dagens krav.
Tiltak
• Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Terrengforhold
Skrående tomtegrunn. 

Vurdering av avvik:
• Terreng faller inn mot bygning. 
Tiltak
• Det bør foretas terrengjusteringer. 

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Utvendige vann- og avløpsledninger
Vannledning og avløpsrør av antatt plast.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige 
vannledninger.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige 
avløpsledninger.
• Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på 
brønnvannet. 
Tiltak
• Vannkvalitet må dokumenteres
• Foreta kontroll av brønnvann.
• Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i 
dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Septiktank
Septiktank med ukjent utførelse. 

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i 
dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Andre tomteforhold
Det er benyttet asbestplater mellom blomsterbed og grunnmur. 

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Asbestplater må fjernes da platene er helseskadelige. 

Tiltak
• Tiltak:

Egen forskrift for denne type arbeider finnes og må følges. Platene må 
leveres godkjent deponi. 

Tilstandsrapport
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Redskapshus

Byggeår
1974

Kommentar
Eiere

Standard
Normal standard på bygget  utifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse 
under konstruksjoner.

Vedlikehold

Bygget er normalt vedlikeholdt.

    Bygninger på eiendommen

Beskrivelse
Taktekking av plastbelagt stålplater. Takkonstruksjon av sperrer og stål med lekter. Yttervegger i bindingsverk konstruksjon med
plastbelagte stålplater. Ringmur og grunnmur av betong/forskallingsblokker. Gulv av betong.

Tilbygg / modernisering

2020 Tilbygg Garasje ble tilbygget/ombygget til redskapshus ifølge eiere. 

Naust

Byggeår
2019

Kommentar
Eiere

Standard
Normal standard på bygget  utifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse 
under konstruksjoner.

Vedlikehold

Bygget er godt vedlikeholdt.

Beskrivelse
Taktekking av plastbelagt stålplater med takrennesystem av aluminium. Plassbygde takstoler med lekter. Yttervegger i
bindingsverk konstruksjon med plastbelagte stålplater. Garasjeport av tre og plastbelagt stål. Ringmur av forskalling blokker med
betong i malt utførelse. Gulv av betong.
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    Konklusjon og markedsvurdering

Hovedbyggets bruksareal/P-ROM

257 m²/201 m²

Detaljert oppstilling over areal finnes i rapporten.

Andre bygg:  Redskapshus, Naust, Løde
Bruksareal andre bygg:  480 m²

Enebolig: Kjøkken , 2 Stue , 2 Gang , 3 Soverom ,
Baderom, Vaskerom , Wc , Hall m/trapp , 4 Boder,
Verksted , Bad  

Markedsverdi

Kr. 2 800 000
Vurdering av hva verdien er i det åpne 
eiendomsmarkedet på vurderingstidspunkt. I tilfelle 
det er andel fellesgjeld/formue, borett, bruksrett eller 
festet tomt, er det gjort fradrag/tillegg for dette.

Les mer om markedsverdi på siste side i rapporten.

Formål med takseringen: Tvangssalg/konkurssalg

Løde

Byggeår
1940

Kommentar
Eiere

Standard
Normal standard på bygget  utifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse 
under konstruksjoner.

Vedlikehold

Bygget er jevnlig og normalt vedlikeholdt.

Beskrivelse
Taktekking av plastbelagte stålplater med takrennesystem av aluminium på deler av taktekkingen. Yttervegger i bindingsverk
konstruksjon med liggende og stående bordkledning i malt utførelse. Vinduer av tre i malt utførelse med dobble og enkle glass.
Ytterdører av tre malte. Garasjeporter av plastbelagt stål. Etasjeskille og gulv av betong og i tre konstruksjoner. Grunnmur og
fundamenter av betong og forskallingsblokker i malt utførelse. El-opplegg og vann og avløp er montert. Løde er delvis innredet.

Tilbygg / modernisering

1979 Tilbygg Tilbygg frontfasade ifølge eiere. 

1969 Tilbygg Tilbygg mot nord i to etasjer ifølge eiere. 
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Sammenlignbare salg
EIENDOM SALGSDATO PRISANT PRIS FELLESGJ. TOTALPRIS M² PRIS

Røysetvegen 149 ,6060 HAREID
165 m² 1958 5 sov

1 13-08-2021 2 590 000 2 700 000 0 2 700 000 16 364

Oreteigen 15 ,6060 HAREID
149 m² 1975 4 sov

2 24-11-2021 1 990 000 1 900 000 0 1 900 000 12 752

Hareidsvegen 57  ,6060 HAREID
197 m² 1972 4 sov

3 01-09-2021 2 500 000 2 450 000 0 2 450 000 12 437

Hareidsvegen 397 ,6060 HAREID
243 m² 1953 5 sov

4 01-06-2021 2 990 000 2 990 000 0 2 990 000 12 305

Skogvegen 8 ,6060 HAREID
189 m² 1974 4 sov

5 02-07-2020 2 270 000 2 050 000 0 2 050 000 10 847

Bukkerysta 7 ,6060 HAREID
253 m² 1968 7 sov

6 07-01-2022 2 680 000 2 680 000 0 2 680 000 10 593

Hovderåsa 10 ,6060 HAREID
202 m² 1970 4 sov

7 29-11-2021 2 350 000 2 100 000 0 2 100 000 10 396

Om sammenlignbare salg
Utvalget er i utgangspunktet basert på likhetskriterier i forhold til den takserte boligen, men merk at det likevel kan være betydelige
forskjeller i eksempel byggeår, arealer, soverom, beliggenhet, solforhold, utsyn mm. I tillegg vil det også kunne være store forskjeller i teknisk
standard på de sammenlignbare boligene. Utvalget vil også kunne inneholde omsetningspriser som går vesentlig tilbake i tid. De ovennevnte
forskjeller vil derfor være vurdert av takstmann og korrigert for i fastsettelsen basert på en skjønnsmessig vurdering av markedsverdi.

Markedsverdi

Konklusjon markedsverdi

2 800 000

2 800 000=

Teknisk verdi bygninger, med tomteverdi

Kr. 5 800 000
Kostnaden ved å oppføre et tilsvarende bygg i 
henhold til dagens lovverk, med fradrag for 
utidsmessighet, elde, vedlikeholds mangler, 
gjenstående arbeider, tilstandssvekkelser og 
forskriftsmangler.

Les mer om teknisk verdi på siste side i rapporten.

Eiendommen ligger i et område med et velfungerende marked, og omsetningstiden ligger noe over landsgjennomsnittet. Det er 
sammenlignet omsetninger for tilsvarende eiendommer i området, som vist nedenfor.  Markedsverdien er satt ut fra disse vurderingene.

Markedsvurdering
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Teknisk verdi bygninger

Enebolig

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 5 800 000

Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) 3 000 000Kr.

Kr.

Sum teknisk verdi - Enebolig Kr. 2 800 000

-

Redskapshus

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 300 000

Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) 50 000Kr.

Kr.

Sum teknisk verdi - Redskapshus Kr. 250 000

-

Naust

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 310 000

Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) 10 000Kr.

Kr.

Sum teknisk verdi - Naust Kr. 300 000

-

Løde

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 3 000 000

Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) 1 550 000Kr.

Kr.

Sum teknisk verdi - Løde Kr. 1 450 000

-

Sum teknisk verdi bygninger Kr. 4 800 000

    Beregninger

Tomteverdi
Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad i det
aktuelle området og en vurdert verdi for beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, infrastruktur
på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering av terrenget og markedstilpasning for beliggenhet.

Normal tomteverdi Kr. 1 000 000

Beregnet tomteverdi Kr. 1 000 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet (Avrundet) Kr. 5 800 000
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Arealer, byggetegninger og brannceller

Hva er bruksareal?

Hva er måleverdig areal?

BRA (BRUKSAREAL)   =   P-ROM (PRIMÆRROM)   +   S-ROM (SEKUNDÆRROM)

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med 
skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 
0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv. 

BRA er måleverdig areal innenfor yttervegger. P-Rom er rom som benyttes til kort eller langt opphold. 
S-ROM er rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom.

Mer om arealer
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling forklarer 
målereglene nærmere, blant annet om måling av areal ved bjelker 
og skråtak. For areal gjelder også Norsk standard 3940 areal- og 
volum-beregninger av bygninger med veiledning. Arealmålingene 
er basert på retningslinjene og bygnings-sakkyndiges eget skjønn. 
Arealet avrundes og oppgis i hele kvadratmeter (m2), og gjelder 
for tidspunktet da boligen ble målt.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig
Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om 
rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. For eksempel kan et rom 
som under befaringen brukes til beboelse, bli regnet som primærrom, 
selv om kommunen ikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om 
bruken er i strid med teknisk forskrift.

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det 
er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og 
utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler 
som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk 
beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. 
Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne 
eiendommens verdi.

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning 
hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til 
andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en 
fastsatt tid.

Om brannceller

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til 
en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel 
hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, 
eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger. 

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, 
rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke 
kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med 
å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for 
eksempel krav til rømningsvei. 

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt 
bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og 
bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen 
kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å 
rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Om bruksendring

Den bygningssakkyndige ser på bruken av boligen opp mot byggetegninger og brannceller
Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige, og vurderer da bruken av boligen opp mot tegningene. Bygningssakkyndig kan avdekke om
boligen ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift. Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre
faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak
for kravene som gjelder.  Vil du vite mer?
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    Arealer

Enebolig

Bruksareal BRA m²

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

Hovedetasje 137 137 0 Kjøkken , Stue , Gang , 3 Soverom , 
Baderom, Vaskerom , Wc 

Kjeller 120 64 56 Stue , Hall m/trapp , Bad , Gang 4 Boder, Verksted 

Sum 257 201 56

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk

Enkelte rom holder ikke dagens krav til dagslysflate og rømmingsvinduer.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift?  Ja  Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?  Ja  Nei
Tiltak med drenering av kjeller.
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?  Ja  Nei

Kommentar
Terrasse ca. 33 m2. Etasjehøyde kjeller ca. 2,00 - 2,20 meter. 

Redskapshus

Bruksareal BRA m²

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

Hovedetasje 0 0 0

Sum 0 0 0

Kommentar
Redskapshus ca. 50 m2. 

Naust

Bruksareal BRA m²

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

Hovedetasje 25 0 25 Naustrom

Sum 25 0 25

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift?  Ja  Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?  Ja  Nei
Nybygg.
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?  Ja  Nei

Løde
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Befaring

Dato Tilstede Rolle Telefon
22.3.2022 Eier  

Oppnevnt 
salgsmedhjelper

 

Eier  

Øyvind Tjervåg Takstmann

    Befarings - og eiendomsopplysninger

Bruksareal BRA m²

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

Loft 110 0 110 Loftsrom

Hovedetasje 235 0 235 9 driftsrom

Kjeller 110 0 110 2 Garasje 

Sum 455 0 455

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift?  Ja  Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?  Ja  Nei
Vedlikeholdsarbeider og oppgraderinger.
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?  Ja  Nei

Kommentar
Carport løde 35 m2. Opplyst areal er kun oppmålt omtrentlig og er opplyst uten fratrekk for rom med etasjehøyde under 1,90 meter. 
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Matrikkeldata
Kommune
1517 HAREID

Gnr
57

Bnr
22

Areal
11178.4 m²

Kilde
BEREGNET AREAL 
(Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Snipsøyrdalsvegen 149  

Hjemmelshaver
Roppen Jan Sverre, Røyset Jenny Helene Øie

Fnr Snr
0

Kommune
1517 HAREID

Gnr
57

Bnr
10

Areal
1852.1 m²

Kilde
Ambita

Eieforhold
Eiet

Adresse
6060 Hareid

Hjemmelshaver
Roppen Jan Sverre, Røyset Jenny Helene Øie

Fnr Snr
0

Kommune
1517 HAREID

Gnr
57

Bnr
7

Areal
7976 m²

Kilde
Ambita

Eieforhold
Eiet

Adresse
6060 Hareid

Hjemmelshaver
Roppen Jan Sverre, Røyset Jenny Helene Øie

Fnr Snr
0

Eiendommen er beliggende på Røyset i Snipsøyrdalen. Fra eiendommen er det ca. 5 minutter med bil til barneskole, barnehage, idrettsanlegg,
ungdomsskole og Hareid sentrum.

Beliggenhet

Privat adkomstvei.

Adkomstvei

Privat brønn.

Tilknytning vann

Septiktank med offentlig tømming.

Tilknytning avløp

Eiendommen ligger i uregulert område. Ref. Kommunekart.

Regulering

Skrående østvendt tomtegrunn opparbeidet med gruset adkomstvei og parkeringsarealer, gressarealer og tre-terrasse. Det er etablert en
skogsvei til utmarksbeite på baksiden av eneboligen. Utmark med noe barskog og bjørkeskog.

Med eiendommen følger det to tomte paraseller grensende mellom offentlig vei og Snipsøyrdalsvatnet, begge tomte parsellene har strandlinje
og består av dyrket mark. Tomtene har utsikt og normalt gode solforhold.

Om tomten

Ingen kjente eller opplyste.

Tinglyste/andre forhold

Gjeldene kommuneplan for Hareid kommune med planidentifikasjon: 20110003. Arealformål spredt boligbebyggelse nåværende. Ref.
Kommunekart.

Kommuneplan

Eiendomsopplysninger

Siste hjemmelsovergang
Kjøpesum
1 750 000

År
2013

Type
Annet
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    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Ambita Ingen 0 Nei

Situasjonskart Ingen 0 Nei

Eiere Ingen 0 Nei

Grunnbokutskrift Ingen 0 Nei

Brannforebygging kontroll Ingen 0 Nei

Tegninger Ingen 0 Nei

Ambita kart Ingen 0 Nei

Reguleringsplan Ingen 0 Nei

Kommuneplan Ingen 0 Nei

Matrikkelrapporter med 
eiendomskart Ingen 0 Nei

Egenerklæring Ikke mottatt. Ingen 0 Nei

Eiendomsverdi Ingen 0 Nei
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STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER
  
• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til
avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en
tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til
forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang,
struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk
Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning
av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved
tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer
for arealmåling.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten
beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn
referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider
ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet
tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:
  
i)Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen avvik eller skader. I tillegg må
bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.
  
ii)Tilstandsgrad 1, TG1: Mindre avvik. Normal slitasje.
Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er
tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god
utførelse.
  
iii)Tilstandsgrad 2, TG2: Vesentlige avvik, og mindre avvik som
etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever
umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i
Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de
som ikke krever umiddelbare tiltak.
Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller
symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon.
Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å
varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på
grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte
konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi
TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre
symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis
sjablongmessig anslag.
  
iv)Tilstandsgrad 3, TG3: Store eller alvorlige avvik. Kraftige
symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring
straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller
sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag. 
  
v)Tilstandsgrad TGiU: Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for
undersøkelse.
  
• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av
tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har
normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av
rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et
sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i
rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på
erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en
konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker.
Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse,
og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad.
Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan
forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige
preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.
  
PRESISERINGER
• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på
godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette
gjelder blant annet:
  
i) Bad, vaskerom (våtrom) 
  
ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel
rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller
mv.
  
• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten
dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.
  
• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning
(downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak.
Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen
for skade.
  
•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og
vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje
og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers
aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis
unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven. 
  
• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke
foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger
ikke stemmer med dagens bruk.
  
• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske
forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer
enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig
kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert
elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.
  
  

TILLEGGSUNDERSØKELSER
  
Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte
tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.
  
  
BEFARINGEN
Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som
bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av
Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti
for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS
3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har
undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det
laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på
undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under
terreng). 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).
  
• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er
tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke
funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper,
ventilasjon, el. anlegg, osv.
  
• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og
brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert
tilbehør.
  
• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på
innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak
må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
  
• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll
under overflaten med spiss redskap eller lignende.
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UTTRYKK OG DEFINISJONER
  
• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske,
funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
  
• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken
tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes
ved beskrivelse av avvik.
  
• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i
hovedsak råte, sopp og skadedyr.
  
• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller
visuelle observasjoner.
  
• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i
bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr
(blant annet hammerelektrode og pigger).
  
• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og
fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende
vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede
kjellergulv.
  
• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i
overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan
vurderes sammen med bygningsdelens alder.
  
• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en
del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600,
Termer og definisjoner punkt 3.9) 
  
  
  

AREALBEREGNING FOR BOENHETER
  
• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven,
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard
3940, Areal- og volum-beregninger av bygninger, med veiledning.
Hvis det er motsetning mellom disse, gjelder Takstbransjens
retningslinjer.
  
• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det
tidspunkt oppmålingen fant sted. 
  
• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor
omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet
som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler
om fri bredde for at arealet skal være målbart, med betydning for
BRA av for eksempel loft med skråtak. Samlet BRA for et plan
eller en bruksenhet er P-ROM og S-ROM til sammen. P-ROM er
måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. P-ROM
er bruksareal av primærdelen. Vegger mellom P-ROM måles som
P-ROM. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og
tekniske rom. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne
regnes som S-ROM/målbart areal.
  
• Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på
retningslinjene og bygningssakkyndiges eget skjønn. Bruken av
et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet
defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både
kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i
kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning
for valg av arealkategori.
  
• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent
matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i
rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes
for beregning av eiendommens verdi. 

  
  

PERSONVERN
  
Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler
person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne
utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om
bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her
www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernerklaering/
  
  
DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE
BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON
Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter
personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål,
samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen
og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og
hvordan du kan reservere deg på
https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-
takst/personvernerklaering/reservasjon/
  
Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra
rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg
her:https://samtykke.vendu.no/ZM1104
  
  

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE
  
Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid
eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se  
www.takstklagenemnd.no for mer informasjon
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Hareid kommune
Adresse: Rådhusplassen 5, 6060 Hareid
Telefon: +47 70 09 50 00

Utskriftsdato: 15.03.2022

Planopplysninger
EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Hareid kommune

Kommunenr. 1517 Gårdsnr. 57 Bruksnr. 10 Festenr. Seksjonsnr.

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan
med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på
eiendommen. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik. Spesielt gjelder dette for eiendommer med
usikre eiendomsgrenser, eller der eiendommen ikke er oppmålt.
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Bebyggelsesplaner over bakken Bebyggelsesplaner under bakken
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Delarealer Delareal 1 851 m
Arealbruk Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) (utgått),Nåværende

Delareal 2 m
Arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,Nåværende
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Kommuneplan – arealdel 2012-2024 
Føresegner og retningsliner 

Vedtatt av Hareid kommunestyre i møte 21.06.2012 sak KST PS 75/12 
 
1. GENERELT  
Nedanfor er oppført bestemmelsar som gjeld for arealdelen.  Rettsleg bindande føresegner knytt til planen med heimel i 
Plan- og bygningslova § 11-7 er utheva med ramme.  All annan tekst er av orienterande art, og gjev m.a. retningsliner for 
sakshandsaminga. 
 
 
2. FØRESEGNER TIL HENSYNSONER (PBL § 11-8) 
 
2.1  Område med potensiell skredfare, Jf pbl § 11-8 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  Område med fare for flodbylgje generert av fjellskred frå Åkneset, Jf pbl § 11-8 a) 
 
 
 
 
 
 
I planområde til gjeldande reguleringsplanar som ligg i faresona for flodbølgje kan utbygging ikkje finne stad   før det kan 
dokumenterast at desse planane stettar vilkåra i ny byggteknisk forskrift (FOR 2010-03-26 nr 489) kapittel 7. Krav om ny 
reguleringsplan med tilhøyrande konsekvensutgreiing må vurderast i kvart enkelt tilfelle. 
 
 
2.3 Restriksjonsområde/Nedslagsfelt for drikkevatn, Jf pbl § 11-8 a) 
 
 
 
 
 
Ei sone rundt ulike drikkevasskjelder i kommunen er vist som restriksjonsområde for drikkevassføremål. Dette gjeld landsida 
omkring Hammarstøylvatnet og Mosvatnet, eit område i Ytredalen Brandal og lia på Nedrelid.      I praksis kan ein halde fram 
med aktivitetar som er etablerte i områda; til dømes husdyrbeiting, friluftsliv etc., om dette ikkje medfører fare for drikkevatnet 
 
 
2.4  Område med særleg omsyn til landbruk, Jf pbl § 11-8 c)  
 
Innanfor hensynsone som i plankartet er vist som kjerneområde for landbruk er det ikkje tillate med frådeling eller bygging til 
bustad eller ervervsføremål som ikkje er knytt til stadbunden næring. 
 

Innanfor hensynsone som i plankartet er vist som Faresone- Ras og skredfare, skal det ikkje førast opp nye bygg 
utan at det er gjort ei nærare vurdering av om arealet kan opnast for utbygging , basert på dokumentasjon frå 
person eller foretak med relevant geologisk kompetanse.  
I området som er regulert til utbygging, gjeld ikkje dokumentasjonskravet dersom det er utført rasfarevurdering som 
del av reguleringsplanprosessen. 
 

Innanfor hensynsone som i plankartet er vist som Faresone ved flodbylgje generert av mogleg fjellskred frå Åkneset  
må det ved prosjektering av nye byggjetiltak takast nødvendige omsyn ved dimensjonering og planløysingar i 
samsvar med  berekningar i rapport 20100899-00-2-R, NGI, datert 8. februar 2011.   
 

Innanfor hensynsone  som i plankartet er vist som nedslagsfelt for drikkevatn er ikkje tillate noko form for tiltak som 
kan føre til forureining av vassforsyningssystemet. (Drikkevassforskrifta § 4) 
Hammarstøylvatnet og Mosvatnet er bandlagde som drikkevasskjelder. 
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I sonene skal dei oppgjevne hensyna tilleggjast stor vekt ved spørsmål knytt til arealbruken, byggje- og anleggstiltak. 
Dyrka jord som kan drivast på ordinær måte (maskinelt eller beitebruk) skal etter jordlova sin intensjon haldast i hevd.   
 
2.5.  Område med særleg omsyn til friluftsliv, Jf pbl § 11-8 c) 
 
 
 
 
I sonene skal dei oppgjevne omsyna tilleggjast stor vekt ved spørsmål knytt til arealbruken, byggje- og anleggstiltak. 
 
 
2.6  Område bandlagde etter naturvernlova Jf pbl § 11-8 d) 
 
 
 
 
 
 
2.7  Område bandlagde etter plan- og bygningslova Jf pbl § 11-8 d) 
 
 
 
 
 
2.8.  Område med automatisk freda kulturminne Jf pbl § 11-8 d) 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hareid kyrkje er ei listeført kyrkje.  All bygging nærare kyrkja enn 60 meter er forbode etter kyrkjelova § 21 femte ledd, utan 
løyve frå biskopen.  Saker som angår Hareid kyrkje skal til Riksantikvaren for rådgjevnad før det vert fatt vedtak av kyrkjeleg 
myndigheit etter kyrkjelova» 
 
Bautasteinen er eit automatisk freda kulturminne. Nye tiltak skal ivareta omsynet til kulturminne i området.  Saker som gjeld 
tiltak i omsynssona skal sendast kulturminnevernmyndigheitene for vurdering i høve kulturminnelova, jf. § 3. 
 
Soner kring automatisk freda kulturminne er i utgangspunktet å sjå på som sikringsareal kring kulturminnet. Det må her ikkje 
gjerast anleggstiltak eller andre tiltak som kan svekke verdien av kulturminnet.  Nye tiltak skal ivareta omsynet til kulturminne 
i området . Saker som gjeld tiltak i omsynssona skal sendast kulturminnevernmyndigheitene for vurdering i høve 
kulturminnelova, jf. § 3.  Vilkår for godkjenning av tiltak vil m.a. vere at plan for tiltaket er lagt fram for kulturminnestyresmakta 
til uttale og avgjerd etter kulturminnelova. 
 
 
Registrerte forminne og freda kulturminne i medhald av kulturminnelova er vist med rune-R i grunnkartet. 
 
Planen er ikkje avklara i forhold til hittil ikkje kjende automatisk freda kulturminne. Kulturminnelova gjeld også i desse tilfella. 

Innanfor område som i plankartet er vist med hensynsone for friluftsliv må det ved byggetiltak dokumenterast korleis 
hensynet til allment friluftsliv er ivaretatt.   
 

Grimstadvatnet og Hjørungdalsvatnet Naturreservat er freda i medhald av Naturvernlova.  Det same gjeld  
fjellskråninga mellom Alme og Laupsneset . 

Hensynsona femner om automatisk freda kulturminne med fredingsareal i samsvar med kulturminnelova §§3, 4 og 6 
og fastsette grenser i godkjende  reguleringsplanar.   
 
Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på automatisk freda kulturminn er ikkje tillate.  Møre og 
Romsdal fylkeskommune, kulturavdelinga og skal kontaktast i alle saker der tiltak kan påverke automatisk freda 
kulturminne. 
 

Hareid Mellomalderkyrkjegard 
Mellomalderkyrkjegarden er eit automatisk freda kulturminne. Innanfor mellomalderkyrkjegarden er gravlegging berre 
tillate i gravfelt som har vore i kontinuerleg bruk etter 1945.  Gravfelt som ikkje har vore i bruk etter 1945 skal ikkje 
brukast til gravlegging eller andre inngrep.  
 
 

Friluftsområdet som ligg inntil friområdet på Kvitneset. 
Friluftsområde (framtidig) på Hareidseidet. 
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3. BYGGJEOMRÅDE  (pbl § 11-7 nr 1) 
 
3.1  Fellesføresegner 
Frist for iverksetting av utbygging av byggjeareal etter godkjent reguleringsplan vert sett til fire år.  Ved rullering av plan vil 
byggjeareal som ikkje er utnytta bli tatt opp til ny vurdering. Alle byggeområde på land og sjø skal før løyve ha avklart tilhøvet 
til automatisk freda kulturminne, enten gjennom byggesak eller reguleringsplan. 
 
 
3.1.1 Krav om reguleringsplan (pbl § 11-9 nr 1) 
 
 
 
 
 
Framtidig nyregulering og detaljplanlegging i området Kjerringvika - Ovra-stranda skal skje i samråd med Fylkeskonservator. 
 
 
3.1.2  Utbyggingsavtalar (pbl § 11-9 nr 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3  Risiko og sårbarheit ( pbl § 4 -3) 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4   Krav om rekkjefølgje  (pbl § 11-9 nr 4) 
 
 
 
 
 
3.2. Bustadområde 
 
3.2.1. Grad av utnytting ( pbl § 11-9 nr 5) 
 
 
 
 
 
 
Ved utrekning av utnytta areal skal MD sin rettleiar for grad av utnytting leggast til grunn.   
For å skape attraktive bustadområde bør det leggjast vekt på variert tomtestorleik, gode fellesareal  
og grøntområde utover minstekrava.  
 
 
 

 I byggjeområde som er merka med symbol #   kan arbeid og tiltak som nemnt i PBL §20-1 
(tiltak som krev søknad og løyve), samt frådeling og bortfesting til slike føremål ikkje finne stad før området inngår i 
godkjent reguleringsplan i samsvar med oversiktsplanrestriksjonane på kommuneplankartet.  
 

Samfunnstryggleik og beredskap skal ivaretakast i arealplanlegginga. 
Vurdering av risiko- og sårbarheit (ROS-analyse)  skal inngå i reguleringsplanar og i byggjesakshandsaming.  
Utgreiing skal vere avgrensa til relevante problemstillingar.   
Behov for avbøtande tiltak skal avklarast. 
 

I område som er sett av til byggjeformål kan utbygging ikkje skje før godkjende tekniske anlegg (Køyreveg, gang- 
og sykkelveg, avløp, energi- og  vassforsyning) er etablert og samfunnstenester (barnehage og skule) er dekt. 

For bustadområde skal utnyttingsgrad %BYA (inkl.biloppstillingsplass og garasje) og utbyggingshøgde fastsettast i 
reguleringsplan.  I bustadområde for einebustad og tomannsbustad skal %BYA vere maks 35%  for konsentrert 
småhusbusetnad   (4- mannsbustader, rekkjehus, kjede ) maks 50% for lavblokker og blokker maks 80%. 

I  plan- og byggjesaker der utbygginga omfattar 10 eller fleire bustadeiningar og/eller omfattar meir enn  1000 m2 
bruksareal (BRA) skal det inngåast utbyggingsavtale mellom kommunen  
og utbyggjar i samsvar med kommunen sine vedtekne  retningsliner for bruk  av slike avtalar.  Det same gjeld for 
plan- og byggjesaker der utbyggingsarealet overstig 10 dekar. 
 
Ved utbygging av større næringsområde skal behovet for utbyggingsavtale vurderast. 
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3.2.2  Krav om utforming og lokalisering av bygg og anlegg (pbl § 11-9 nr 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estetikk    
Det vert vist til  kommunen sin estetikkrettleiar (Felles estetikkrettleiar for kommunane på Søre Sunnmøre:      "Vi formar 
staden vår..") Ved regulering av tomter for ny bebyggelse bør vurderast tilpassing til landskap         og eksisterande 
bygningsmiljø, bygningshøgder og estetikk.  
Energi 
Ved planlegging av nye bustadfelt og næringsområde bør det vurderast å nytte fornybare energiforsyningar. 
 
 
3.2.3 Krav til uteareal  (pbl § 11-9 nr 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nærleikeplassar skal settast av i alle område der det vert etablert 5 eller fleire bueiningar. 
Kvartalsleikeplassar skal settast av i alle område der det vert etablert 20 eller fleire bueiningar. 
Leikeplassar bør lokaliserast i tilknyting til vegetasjonsberande areal og med andre område som ikkje er utbygd. Ved alle 
plan- og byggjesaker skal det gjerast greie for plassering av felles uteareal.  Det skal dokumenterast om behovet for 
eksisterande og ny utbygging er dekt.   
 
 
 
 

Ved ny planlegging av bustadfelt skal det for kvar bueining settast av minimum 50m2 til leikeplass og andre friområde.  
Uteopphaldsareal for den enkelte bueining skal etablerast i tillegg til leike- og friområde.   
Leikeplassar og uteopphaldsareal skal ha tilfresstillande støyforhold (maks 55 dBA).  
Leikeplassane bør ha solrik plassering, vere skjerma mot forureining, trafikkfare og sterke elektromagnetiske felt. 
Areal brattare enn 1:3 og areal for kvartalsleikeplassar smalare enn 10 meter skal ikkje reknast med. 
 
Leikeplassar skal gi eit allsidig leiketilbod med følgjande oppdeling: 
Nærleikeplass 
Alle bueiningar skal innan gangavstand på 50 meter ha ein nærleikeplass med storleik på minst 200 m2.  
Maks 20 bueiningar kan vere felles om leikeplassen som minimum skal ha sandkasse, benk og noko fast dekke.  
Kvartalsleikeplass 
Alle bueiningar skal innan gangavstand på 250 meter ha ein kvartalsleikeplass med storleik på minst 1500 m2.   
Maks 50 bueiningar kan vere felles om leikeplassen som skal leggast til rette for varierte aktivitetar som til dømes 
balleik, aking, sykling o.l. 
 
Før ferdigattest eller mellombels bruksløyve blir gitt, skal nærleikeplassen som bueininga tilhøyrer vere opparbeidd.  
Ved omdisponering av areal som i plan er avsett til fellesareal og friområde skal det skaffast fullverdig erstatning. 
 

Estetikk 
Ved utbygging skal det leggjast vekt på estetisk utforming av bygga, vurdering av tiltaket sin estetiske verknad i 
seg sjølv og i forhold til nabobygg, samt tilpassing til landskap og terreng. 
Universell utforming 
Prinsippa om universell utforming Jf NS 11001-1:2009 og byggteknisk forskrift til plan- og bygningslova, skal 
leggjast til grunn ved alle plansaker, ved planlegging og utbygging av publikumsretta bygg, alle kommunale bygg 
og offentlege eller felles private anlegg og uterom.  Ved søknader om løyve til tiltak skal det dokumenterast (for alle 
relevante prosjekt) korleis universell utforming er planlagt ivareteke.  
Støy 
I samband med utarbeiding av reguleringsplanar og søknadspliktige tiltak som grensar mot industriområde med 
støyande verksemder, fylkesvegar, riksvegar og andre støykjelder, skal støyforhold vurderast.  Støyforhold skal 
oppfylle Miljøverndepartementet si retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).  Avbøtande 
tiltak skal omtalast i regulerings- og byggjesakene, samt innarbeidast i føresegnene til reguleringsplan. 
Energi 
Bygg bør plasserast og utformast med omsyn til lokale klimatiske tilhøve for å redusere samla energibruk. 
Intensjonen i kommunen sin klimaplan skal leggjast  til grunn. 
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3.2.4 Parkering  (pbl § 11-9 nr 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For øvrige bygg vert vist til vedtekt til bygningslova for Hareid kommune (1968). 
 
3.2.5 Fritidsbygg - hytter (pbl § 11-9 nr 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.6  Fritidsbygg - naust (pbl § 11-9 nr 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Naust er definert som eit uisolert bygg til oppbevaring av båt og tilhøyrande reiskap/vegn. I naustområde kan    
det ikkje førast opp anna bygg enn i risikoklasse 11-2.  Det er forbod mot å innreie rom/loft i naust til varig opphald. 
b) Desse føresegnene er gjeldande for einskildsaker og ved regulering av nye naustområde eller der føresegner til 
reguleringsplanane ikkje seier noko om storleik. 
c) Naust kan førast opp med inntil 40 m2 bebygd areal eller bruksareal, Jf NS 3940.  Dobbeltnaust med to møne 
inntil 80 m2. 
d) Sikring mot brann: 
Når naustgrupper får større samla areal enn 400 m2 skal det vere 8 m avstand til neste naustgruppe.                       
For dobbeltnaust med storleik over 50 m2 må avstandskrav og brannskiljekonstruksjon mot andre naust vurderast     
i kvart tilfelle. 
e) Mønehøgda skal vere under 5 meter frå normalt høgvatn (NGO – nullpunkt landkart) eller terrengnivå topp golv 
ved naustport. 
f)  Naust skal ha saltak med takvinkel i intervallet 30-40 grader. 
g) Vindauga si dagslysflate skal ikkje overstige 3 prosent av hovudplanet sitt bruksareal (BRA). 
h) Det er ikkje tillate med brot i takflatene (arker eller opplett), karnapp, skorstein, lèvegg og andre element som 
ikkje er i samsvar med naustet sin funksjon. 
i)  Fargebruken skal vere avdempa. Dette gjeld også for lister og annan detaljering. 
j)  I nye naustområde kan det stillast krav om parkeringsdekning på 1/2 parkeringsplass pr naust. 
k) Naust skal plasserast slik at fri ferdsel i strandsona ikkje vert hindra. 
l)  Altan/utkravging er ikkje tillate. 

Parkering 
I reguleringsplan og i byggjesaker skal det settast av plass for bilar på eigen grunn. 
Einebustader, tomannsbustader, firemannsbustader og rekkjehus skal ha dekning for  
2 biloppstillingsplassar pr bueining.  Bustader elles (i terrassehus, blokker, bygg med fleire mindre husvære og 
husvære i forretnings-/kontorbygg) skal ha oppstillingsplass på eiga tomt eller på fellesareal for fleire tomter for 
1,5 bil pr bueining.  
For hybelbygg er kravet 1 biloppstillingsplass pr hybeleining. 
Forretnings-/kontorbygg skal ha oppstillingsplass på eiga tomt eller på fellesareal for fleire tomter,1 bil pr 40 m2 
bruksareal (BRA). 
 

For utbygging av nye hytteområde vert kravd reguleringsplan - detaljregulering. 
Ved detaljregulering av nye hytteområde og ved einskildsaker der storleiken ikkje er fastlagt i plan, skal følgjande 
leggjast til grunn: 
Bruksarealet (BRA) kan vere på inntil 100 m2.  Mønehøgda skal avgrensast til maksimalt 7 m og gesimshøgda til    
5 m frå gjennomsnitt terreng.  Det kan førast opp eit uthus/anneks pr hytteeining i storleik på inntil 15 m2 BRA, 
mønehøgd inntil 3 m og gesimshøgde inntil 2,5 m.  Det kan lagast til terrasse/utegolv på inntil 20 m2.  Tomta skal 
ikkje gjerdast inne, men om beitande dyr skulle vere til ulempe for bruken av eigedomen, kan eit areal på inntil      
300 m2 innegjerdast. 
Det skal leggjast vekt på tilpassing til lokal byggjeskikk i form og materialbruk. Bygningane skal tilpassast 
kulturlandskap og eksisterande miljø. 
 
Det vert sett grense på 100 m² bruksareal (BRA) for fritidsbustader i byggjeområde for fritidsbustader. 
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3.2.7 Fritidsbygg - rorbu (pbl § 11-9 nr 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.8  Område for råstoffutvinning 
.  
 
 
 
 
 
 
 
3.2.9  Næringsområde 
 
 
 
 
 
 
4.   LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE (LNF) 
 
4.1  LNF-A -område med forbod mot spreidd bustadbygging (pbl § 11-11 nr 1) 
 
 
 
 
 
 
Generelt for byggje- og anleggstiltak i desse områda gjeld innsendingsplikta til Fylkeskonservator for  
sikring av moglege fornminne.  Fylkeskonservator avgjer i kvart tilfelle omsynet til kultur- og fornminne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I desse områda er det ikkje tillate med ny - eller vesentleg utviding av spreidd bustad-, nærings- eller fritidsbusetnad. 
Tilsvarande forbod gjeld for frådeling og bortfesting av tomter. Forbodet gjeld ikkje byggje- eller anleggstiltak som 
direkte er tilknytt landbruksnæringa.  

For område avsett til råstoffutvinning kan ikkje tiltak settast i verk før godkjent reguleringsplan ligg føre  
( § 11-9 pkt 1).  Ved detaljregulering av industriområdet N3 på Risneset skal det i samråd med 
kulturminnevernmyndigheitene takast nødvendige arealmessige omsyn for å sikre nødvendig buffer mellom 
industriområdet og gravrøysfeltet på Vågegjelet. 

Rorbu vert definert som naust der 1 etasjen er utforma som eit tradisjonelt naust for oppbevaring av båt, fiskereiskap, 
båtutstyr o.a., og der 2. etasjen er innreidd for overnatting og opphald. Bygging av rorbuer føreset utarbeiding av 
reguleringsplan.Utbygging skal vere tett og skape eit heilskapleg hamnemiljø, mest mogleg i tråd med lokal 
byggjeskikk og tradisjon.  Ved bygging av rorbuer må ein kunne dokumentere tryggingstiltak mot moglege flodbylgjer 
som følgje av store fjellskred, Jf ny byggteknisk forskrift (FOR 2010-03-26 nr 489) kapittel 7. Ved lokalisering av 
område for rorbuer skal det takast omsyn til landskap og omgjevnader: Rorbuer kan berre lokaliserast i område der 
terrenget er slik at bygga ikkje medfører uheldige landskapsverknader, fortrinnsvis i strandsoneområde der det er bygt 
frå før.  
 

For område avsett til næring kan ikkje tiltak settast i verk før godkjent reguleringsplan ligg føre  
(§ 11-9 pkt 1). 
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4.2  LNF-B- område med høve til spreidd bustadbygging (pbl § 11-11 nr 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle søknader om bygging og frådeling i LNF-områda må føreleggjast Fylkeskonservator til uttale før løyve vert gjeve.  
Fylkeskonservator avgjer i kvart tilfelle omsynet til kultur- og fornminne. 
 
Retningsliner for lokalisering av bustader i LNF- områda der det er høve til spreidd bustadbygging: 
 
Unngå bygging og inngrep i: 

 samanhengande kulturlandskap av heilskapleg karakter 
 samanhengande godt arrondert og funksjonelt drivverdige landbruksareal med god jord 
 større samanhengande og lite påverka naturområde 
 eksisterande eller moglege område for friluftsliv, utfart og oppleving 
 inngrepsfrie strandområde og strandnært areal av noko lengde 

 
Unngå etablering av avkøyrsler som aukar trafikkfaren på fylkesvegar og kommunale hovudvegar.  
Eksisterande avkøyrsler må nyttast så langt det er mogleg.  Byggjeavstand frå veg må følgje veglova sine krav. 
 
Nye bygg må oppførast med avløpsløysing og vassforsyning som tilfredsstiller kommunen sine krav i samsvar med 
Vassrammedirektivet, Forureiningslova m/forskrifter og Hovudplan for avløp.   
 
Estetiske omsyn i høve eksisterande kulturlandskap og bustadmiljø og natur bør vektleggjast ved plassering av nye bygg.  
Særeigne og framtredande landskapselement, viktige viltbiotopar, vilttrekk og område for friluftsliv bør skjermast. 
 
 
 
5. VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET (Pbl § 11-7-4, nr 2)  
 
Arealformålet omfattar trafikkterminal, kai, parkering, vegareal og snuplassar av større omfang, farleder og fjordkryssingar for 
elektrisitet og tele, samt  kraftleidning over land.  
 
 
 

I desse områda kan det tillatast spreidd bustadbygging og frådeling til dette føremålet i samsvar med retningsliner 
nedfelt i kommune-planen. Følgjande omfang av nye bustader kan tillatast: 
  
Antal nye bustader: 
1.  Brandal    4 
2.  Ovra      5 
3.  Kaldholen    4 
4.  Røyset    7 
5.  Ulset                  3 
6.  Kvammen    2 
7.  Snipsøyr/Nesset   7                 
8.  Mork                 6 
9.  Rise     8 
10. Bjåstad   4 
 
Det bør ikkje byggjast på dyrka jord. Frådeling må ikkje forringe arronderinga på jordbruksareala. Nye bustader bør 
definerast utanom dyrka jord og samanhengande jordbruksareal.  
 
For bygging av to eller fleire bustader i nær avstand/klynge vert det stilt krav om detaljregulering. Bygging av eitt eller 
fleire nye hus inntil ei eksisterande klynge eller tun, vil utløyse krav om detaljregulering. 
På Kvammen bør nye bustader lokaliserast sør om vegen. 
 
Jordlova sine §§ 8 og 12 skal framleis gjelde.» 
 

For den del av planområdet som ikkje er dekt av reguleringsplanar skal avkøyrsle leggjast, brukast og utformast i 
medhald av den til ei kvar tid gjeldande rammeplan for avkøyrsler for riks- og fylkesvegar, utarbeidd av Statens 
vegvesen.  Nye hovudvegtraséar vist på kommuneplankartet er retningsgjevande.  Detaljert linjeføring for ny FV61 
gjennom Hareidsdalen samt nye samlevegar, adkomstvegar og gang/-sykkelvegar skal avklarast i reguleringsplan.   
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Prosjektrapport for overordna vegnett i Hareid kommune, datert 15.11.2010. Rev. A14.02.2011 frå Nordplan AS, skal vere 
retningsgjevande for detaljplanlegging.  
 
 
 
6. OMRÅDE FOR SÆRSKILD BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG  
(pbl § 11-11, nr 3) 
 
 
 
 
 
 
I desse sjøområda finst viktige interesser i tilknyting til natur, ferdsel, fiske, og friluftsliv.  Områda skal brukast slik at desse 
interessene ikkje vert skadelidande. 
 
I NFFF-område som ikkje er til hinder for sjøvertstrafikk, fiske, natur- og friluftsliv, kan ein etter nærare vurdering og 
handsaming tillate botnkulturar og havbeitekonsesjonar samt mellombelse anretningar knytt til drifta på tilgrensande 
landanlegg.   
 
Anlegg i sjø og vassdrag skal avklarast i forhold til automatisk freda kulturminne. 
 
 
 
 
 
 
 
Desse sjøområda kan nyttast som nemnt under NFFF.  I tillegg kan det etablerast merdanlegg/oppdrettsanlegg for 
akvakultur.   
 
Detaljvurdering og lokalisering av oppdrettsanlegg i denne sona vil måtte skje gjennom sakshandsaming etter plan- og 
bygningslova og oppdrettslova.  Samla merdvolum og tal på anlegg på kvar lokalitet vert avgjort gjennom 
konsesjonshandsaminga. 
 
 
 
 
 
 
 
Desse sjøområda kan nyttast som nemnt under NFFF-område.  I tillegg skal det vere høve til oppankring av bøyer som kan 
nyttast til sikring av fartøy samt  ulike konstruksjonar i samband med  produksjon av marine produkt på Raffelneset . 
 
 
7. VERKNAD AV KOMMUNEPLANEN 
 
7.1  Rettsverknad   (pbl § 11-6) 
 
 
 
 
 
 
 

NFFF1 -område 
Dette er område for natur, ferdsel, fiske, friluftsliv i kombinasjon med ambulerande  oppankring av bøyer (bøyehamn) til 
sikring av fartøy og konstruksjonar m.v. i forbindelse med sjøretta produksjon på Raffelneset industriområde. 

NFFF- område 
 Dette er område for natur, fiske ,ferdsel og friluftsliv i kombinasjon. 
 

NFFFA -område 
 Dette er område for natur, ferdsel, fiske, friluftsliv og akvakultur i kombinasjon. 
 

I medhald av plan- og bygningslova § 11-3 skal godkjent kommuneplan vere grunnlag for all utbygging i kommunen. 
Arbeid og tiltak som nemnt i plan- og bygningslova kap. 20,  samt frådeling av eigedom til slike føremål, må ikkje være 
i strid med arealbruk eller føresegner fastlagt i planen. Det same gjeld andre tiltak som kan vere til vesentleg ulempe 
for gjennomføring av planen. 
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7.2  Område der gjeldande reguleringsplan framleis skal gjelde (pbl § 11-8 pkt f) 
 
 
 
 
 
Der kommuneplanen viser avvikande arealbruk i høve vedteken reguleringsplan, skal kommuneplanen sin arealdel gjelde 
framom reguleringsplanen.  
 
 
8. DISPENSASJON  (pbl § 19) 
 
 
 
 
 
 
Kommunen kan gi varig eller mellombels dispensasjon frå kommuneplanen.  Kommunen sitt høve til å gi dispensasjon er 
avgrensa. Dispensasjonen krev grunngjeven søknad og det må ligge føre ei klar overvekt av omsyn som talar for 
dispensasjon.   
 
Planen representerer ein gjennomtenkt heilskap, og det skal difor ikkje vere "kurant" å få dispensasjon.   
Før eventuell dispensasjon vert gitt, skal kommunen innhente fråsegn frå regionale og statlege styresmakter som har 
interesse i området. 
 
 
 

 

 
Hareid, den   …../……     ………. 

 
 

 
_____________________________ 

Anders Riise 
ordførar 

Kommunen kan gi dispensasjon frå planen, men berre dersom omsynet til formåla i plan og føresegner ikkje vert sett 
vesentleg til side.  I tillegg må fordelane ved dispensasjon vere kart større enn ulempene, og det skal leggjast særleg 
vekt på omsyn til helse, miljø, tryggleik og tilgjenge (pbl § 19-2). 

Opplisting  over godkjende reguleringsplanar som framleis skal gjelde er innteke i planomtalen. 
Område der godkjende Reguleringsplanar framleis skal gjelde er vist plankartet med forklarande skravúr 
(reguleringssone)  
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HAREID KOMMUNE

Kommuneplan 2012 - 2024 - Arealdelen

SAKSHANDSAMING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA

Kommunestyrets vedtak:

3. gongs handsaming

2. gongs handsaming

1. gongs handsaming

Offentleg ettersyn frå

Offentleg ettersyn frå

Vedtak om oppstart av planarbeidet

SAKSNR.

PLANID.

DATO

TEIKNR. SAKSH.

2011 SRK1011

Dato for kunngjering av Kommunestyrets vedtak: SIGN.

PLANEN ER UTARBEIDD AV:  Hareid kommune  10.01.2012 /

Rev. 21.06.2012

04.06.2012

Anders Riise

Hareid den .../... 2012

slik den er innteikna på plankartet, med føresegner, planomtale og vedlegg.

sak KST PS 75/12, eigengodkjent Kommuneplan - Arealdel 2012-2024,

I medhald av plan- og bygningslova § 11 -15 i  har Hareid kommunestyre i møte den 21.06.2012,

Hareid kommune

Ordførar

FSK PS 28/12

FSK PS 28/12

KST PS 30/09

14.06.2012

02.02.2012

25.06.2009

SRK

23.02.12-25.04.12

SRK

SRK

KST PS 75/12 21.06.2012 SRK

Kommunalteknisk anlegg - framtidig

Friområde - framtidig

Kommuneplan-Byggeområder (PBL1985 § 20-4, 1.ledd nr.1)

Boligbebyggelse - nåværende

Boligbebyggelse - fremtidig

Fritidsbebyggelse - nåværende

Fritidsbebyggelse - fremtidig

Sentrumsformål - nåværende

Forretning - nåværende

Tjenesteyting - nåværende

Tjenesteyting- fremtidig

Fritids- og turistformål - nåværende

Næringsbebyggelse - nåværende

Næringsbebyggelse - fremtidig

Idrettsanlegg - nåværende

Idrettsanlegg - fremtidig

Andre typer bebyggelse - nåværende

Andre typer bebyggelse - fremtidig

Uteoppholdsareal - nåværende

Grav og urnelund - nåværende

Kommuneplan-Begyggelse og anlegg (PBL2008 §11-7 NR.1)

Veg - nåværende

Veg - fremtidig

Havn - nåværende

Parkering - nåværende

Kommuneplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §11-7 NR.2)

Grønnstruktur - nåværende

Friområde - nåværende

Park - nåværende

Kommuneplan-Grønnstruktur (PBL2008 §11-7 NR.3)

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåværende

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - fremtidig

LNFR-areal - nåværendeN

LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse - nåværendeC

Kommuneplan-Landbruk-,natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL2008 §11-7 NR.5)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - nåværende

Småbåthavn - nåværende

Småbåthavn - fremtidig

Akvakultur - nåværende

Drikkevannr - nåværende

Kombinerte formål sjø og vassdrag - nåværende

Kombinerte formål sjø og vassdrag - fremtidig

Kommuneplan-Bruk og vernav sjø og vassdrag(PBL2008 §11-7 NR.6)

H310 Faresone - Ras- og skredfare

H320 Faresone - Flomfare

H110 Sikringsone - Nedslagsfelt drikkevann

Sikringsone - Andre sikringssoner

H510 - Hensyn landbruk

H530 - Hensyn friluftsliv

H560 - Bevaring naturmiljø

H570 - Bevaring kulturmiljø

H-720_Båndlegging etter lov om naturvern - nåværende

H-730_Båndlegging etter lov om kulturminner - nåværende

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §11-8)



Hareid kommune
Adresse: Rådhusplassen 5, 6060 Hareid
Telefon: +47 70 09 50 00

Utskriftsdato: 15.03.2022

Brannforebygging: Tiltak, avvik og anmerkninger
EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Hareid kommune

Kommunenr. 1517 Gårdsnr. 57 Bruksnr. 22 Festenr. Seksjonsnr.

Bruksenheter
BruksenhetID Adresse Bygningsnummer Bolignummer

22777532 Snipsøyrdalsvegen 149, 6060 HAREID 179600927 H0101

22769436 20166789 0000

22761678 10200563 0000

Situasjon
Enhet Røykvarslere Slukkere

BruksenhetID FagID Sammenkoblet Enkel Slange Pulver Skum Annet

22777532 315252 3 0 0 1 0 0

Ildsted
BruksenhetID FagID Produsent Modell Installert dato

22777532 315252 Jøtul AS Jøtul F 350

22777532 315252 Dovre AS Dovre Ukjent

22777532 315252

Tiltak, tilsyn og feiing
Enhet Siste tiltak bruksenhet Siste tiltak røykløp

BruksenhetID FagID Type Dato Status Type Dato Status

22777532 315252 Tilsyn 18.08.2021 Utført Feiing 18.08.2021 Ikke utført

Avvik og anmerkninger
Bruksenhet 22777532 (315252)
Det er ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:



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



 

MMaattrriikkkkeellkkaarrtt  oogg  --rraappppoorrtt  ((ttiillssvvaarreerr  mmåålleebbrreevv))
MMaattrriikkkkeelleennhheetteennss  rreeggiisstteerrbbeetteeggnneellssee  oogg  aaddrreessssee
MMaattrriikkkkeelleennhheett:: Gårdsnr 57, Bruksnr 22 KKoommmmuunnee:: 1517 Hareid
 
AAddrreessssee::
Veiadresse: Snipsøyrdalsvegen 149, gatenr 2250 GGrruunnnnkkrreettss:: 301 Snipsøyrdalen

6060 Hareid VVaallggkkrreettss:: 3 Bigset
KKiirrkkeessooggnn:: 8020702 Hareid

MMaattrriikkkkeellooppppllyyssnniinnggeerr
 
MMaattrriikkkkeell::
TTyyppee:: Best. grunneiendom TTiinnggllyysstt:: Ja LLaannddbbrruukk:: Nei
BBrruukkssnnaavvnn:: Brautebu MMaattrriikkkkeellfføørrtt:: Ja AAnnttaallll  tteeiiggeerr:: 1
EEttaabblleerriinnggssddaattoo:: 02.05.1967 HHaarr  ffeesstteeggrruunnnn:: Nei SSeekkssjjoonneerrtt:: Nei
AArreeaall:: 11 178,4 kvm SSkkyylldd:: 0,12
AArreeaallkkiillddee:: Beregnet Areal
AArreeaallmmeerrkknnaadd::
 
OOmm  ffuullllsstteennddiigghheett  oogg  nnøøyyaakkttiigghheett  ii  mmaattrriikkkkeelluuttsskkrriifftteenn::
Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv.
kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas Matrikkelutskrift viser arealet som er en geometrisk
beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis
dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Matrikkelutskriften.
 
IIkkkkee  ttiinnggllyysstt  eeiieerrffoorrhhoolldd::
Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.
 
KKuullttuurrmmiinnnneerr::
Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.
 
I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og
bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse
opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.
 
GGrruunnnnffoorruurreennssiinngg::
Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.
 
I Matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i
forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på
eiendommen.
 
KKllaaggee  ppåå  vveeddttaakk  ii  MMaattrriikkkkeelleenn::
Ingen klage registrert på matrikkelenheten.
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FFoorrrreettnniinnggeerr::
TTyyppee DDaattoo RRoollllee MMaattrriikkkkeell AArreeaalleennddrriinngg
Feilretting Forretning:

Matrikkelført:
27.05.2008
03.07.2008

Berørt
Berørt
Berørt
Berørt

1517/57/2
1517/57/5
1517/57/22
1517/57/31

0,0
0,0
0,0
0,0

 
Kart- og delingsforretning Forretning:

Matrikkelført:
27.05.2008
03.07.2008

Avgiver
Berørt
Berørt
Berørt
Berørt
Berørt
Berørt
Berørt
Berørt
Berørt
Berørt
Berørt
Mottaker

1517/57/5
1517/57/3
1517/57/20
1517/57/21
1517/57/22
1517/57/24
1517/57/25
1517/57/26
1517/57/29
1517/57/31
1517/57/34
1517/57/37
1517/57/38

-42 291,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

23 114,1
 
Skylddeling Forretning:

Matrikkelført:
02.05.1967 Avgiver

Mottaker
1517/57/5
1517/57/22

0,0
0,0
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BBeebbyyggggeellsseennss  aarreeaalleerr  mmvv..,,  aannttaallll  bbooeennhheetteerr
BByyggnniinngg  11  aavv  33::  VVåånniinnggsshhuuss  ((KKiillddee::  MMaassssiivvrreeggiissttrreerriinngg))
OOppppllyyssnniinnggeerr  oomm  bboolliiggeerr//bbrruukksseennhheetteerr::
AAddrreessssee TTyyppee BBRRAA KKjjøøkkkkeennkkooddee AAnnttaallll  rroomm BBaadd WWCC
Snipsøyrdalsvegen 149 Bolig
 
BByyggnniinnggssooppppllyyssnniinnggeerr::
Næringsgruppe: Bolig Bebygd areal: Rammetillatelse:
Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: 236,0 Igangset.till.:
Energikilde: BRA annet: Ferdigattest:
Oppvarming: BRA totalt: 236,0 Midl. brukstil.:
Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB):
Vannforsyning: Antall boliger: 1
Bygningsnr: 179600927 Antall etasjer: 2
 
EEttaassjjeeooppppllyyssnniinnggeerr::
NNrr AAnntt..  bboolliiggeerr BBRRAA:: BBoolliigg AAnnnneett TToottaalltt BBTTAA:: BBoolliigg AAnnnneett TToottaalltt
U01 113,0 113,0
H01 1 123,0 123,0
 
KKuullttuurrmmiinnnneerr::
Ingen kulturminner registrert på bygningen.
 
BByyggnniinngg  22  aavv  33::  HHuuss  ffoorr  ddyyrr//llaannddbbrr..llaaggeerr//ssiilloo
OOppppllyyssnniinnggeerr  oomm  bboolliiggeerr//bbrruukksseennhheetteerr::
AAddrreessssee TTyyppee BBRRAA KKjjøøkkkkeennkkooddee AAnnttaallll  rroomm BBaadd WWCC
Ingen registrert adresse Unummerert

bruksenhet
 
BByyggnniinnggssooppppllyyssnniinnggeerr::
Næringsgruppe: Jordbruk, skogbruk og fiske Bebygd areal: Rammetillatelse:
Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.: 17.03.1983
Energikilde: Elektrisitet BRA annet: 226,0 Ferdigattest:
Oppvarming: Elektrisk BRA totalt: 226,0 Midl. brukstil.:
Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB): 28.09.1984
Vannforsyning: Privat innlagt Antall boliger:
Bygningsnr: 10200563 Antall etasjer: 2
 
EEttaassjjeeooppppllyyssnniinnggeerr::
NNrr AAnntt..  bboolliiggeerr BBRRAA:: BBoolliigg AAnnnneett TToottaalltt BBTTAA:: BBoolliigg AAnnnneett TToottaalltt
U01 113,0 113,0
H01 113,0 113,0
 
KKuullttuurrmmiinnnneerr::
Ingen kulturminner registrert på bygningen.
 
BByyggnniinngg  33  aavv  33::  HHuuss  ffoorr  ddyyrr//llaannddbbrr..llaaggeerr//ssiilloo
OOppppllyyssnniinnggeerr  oomm  bboolliiggeerr//bbrruukksseennhheetteerr::
AAddrreessssee TTyyppee BBRRAA KKjjøøkkkkeennkkooddee AAnnttaallll  rroomm BBaadd WWCC
Ingen registrert adresse Unummerert

bruksenhet
 
BByyggnniinnggssooppppllyyssnniinnggeerr::
Næringsgruppe: Jordbruk, skogbruk og fiske Bebygd areal: Rammetillatelse:
Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.:
Energikilde: BRA annet: Ferdigattest:
Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.:
Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB):
Vannforsyning: Antall boliger:
Bygningsnr: 20166789 Antall etasjer:
 
EEttaassjjeeooppppllyyssnniinnggeerr::
Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen.
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KKuullttuurrmmiinnnneerr::
Ingen kulturminner registrert på bygningen.
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OOvveerrssiikkttsskkaarrtt
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TTeeiigg  11    ((HHoovveeddtteeiigg))
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AArreeaall  oogg  kkoooorrddiinnaatteerr
 
AArreeaall::  11 178,40m² AArreeaallmmeerrkknnaadd::  
KKoooorrddiinnaattssyysstteemm::   EUREF89 UTM sone 32
 
YYttrree  aavvggrreennssiinngg
PPuunnkktt NNoorrdd ØØsstt LLeennggddee¹¹ MMåålleemmeettooddee NNøøyyaakkttiigghheett RRaaddiiuuss MMeerrkkee  nneeddssaatttt  ii HHjjeellppeelliinnjjee GGrreennsseeppuunnkkttttyyppee

1 6 916 272,06 343 061,52 98,22m Terrengmålt 10 Ikke spesifisert Nei Umerket

2 6 916 290,80 342 965,10 78,56m Digitalisert på dig.bord
fra strek-kart

58 Ikke spesifisert Nei Ukjent

3 6 916 308,13 342 888,48 99,37m Terrengmålt:
Totalstasjon

13 Annen
terrengdetalj

Nei Steingjerde

4 6 916 380,14 342 820,00 167,67m Terrengmålt:
Totalstasjon

13 Ikke spesifisert Nei Offentlig godkjent grensemerke

5 6 916 347,71 342 984,50 34,81m Terrengmålt:
Totalstasjon

13 Jordfast stein Nei Offentlig godkjent grensemerke

6 6 916 340,97 343 018,65 6,92m Terrengmålt 13 Ikke spesifisert Nei Offentlig godkjent grensemerke

7 6 916 340,24 343 025,53 5,97m Terrengmålt 10 Ikke spesifisert Nei Offentlig godkjent grensemerke

8 6 916 339,22 343 031,41 37,95m Terrengmålt 10 Ikke spesifisert Nei Rør

9 6 916 302,09 343 023,56 45,63m Digitalisert på dig.bord
fra strek-kart

58 Ikke spesifisert Nei Umerket

10 6 916 292,11 343 068,09 21,10m Terrengmålt 10 Ikke spesifisert Nei Umerket

 
(¹) Lengden fra punktet til neste punkt i rekken.
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NOTATER



   
 
 

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. 



   
 
 

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. 



Legal Eigedomsmekling AS  

Eienodmsmegler/Advokat Cecilie Langva  

Budskjema 

Postboks 84, 6151 Ørsta  

Telefon:  41916720 Budet er gyldig frem til  

Telefaks:        Dato  Klokkeslett 

             

 
Undertegnede gir herved bud på følgende eiendom 

Adresse Postnr. Poststed 

Snipsøyrdalsvegen 149 6060 HAREID 

Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Kommune 

57 7,10,22       HAREID 

 
Kjøpesum 

Beløp Beløp med bokstaver 

            

I tillegg kommer vanlige omkostninger (dokumentavgift, tinglysingsgebyr og eventuelt gebyr til forretningsfører) jf. salgsoppgaven. 
Meglerprovisjon betales av selger. 

  
Finansieringsplan 

Disponibelt kontantbeløp. Beløpet må være fri egenkapital, dersom ikke annet er avtalt. kr       

Annet   

      kr       

Låneinstitusjon Referanse Telefon   

                  kr       

Låneinstitusjon Referanse Telefon   

                  kr       

Låneinstitusjon Referanse Telefon   

                  kr       

 
Dersom overdragelsen er konsesjonspliktig, er det kjøperen som må søke konsesjon. Kjøperen vil være bundet selv om konsesjon ikke blir 
gitt. Hviler det odel på eiendommen, har kjøperen risikoen for om odelsretten blir benyttet. Undertegnede bekrefter å ha fått opplysninger om 
eiendommen gjennom prospekt/salgsoppgave for eiendommen fra megler/advokat. Såfremt rettens medhjelper innen utløpet av den 
ovennevnte fristen gir melding om at budet er blant dem medhjelperen vil anbefale overfor saksøkeren, er budet bindende i ytterligere 6 uker, 
regnet fra utløpet av fristen. 
 

Undertegnede er kjent med: 
- at eiendommen selges etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven om tvangssalg, og at Lov om avhending av fast eigedom ikke gjelder ved 

tvangssalg. 
- at det ikke blir skrevet kjøpekontrakt, men at dette bud, dersom det blir stadfestet av Namsretten, er bestemmende for rettigheter og 

plikter. 
- at Namsrettens stadfestelse av budet kan påankes, at ankefristen er en måned regnet fra dato for Namsrettens stadfestelse, og at anke 

ikke medfører at forpliktelsene etter budet faller bort (med mindre stadfestelsen oppheves). 
- at det gjelder særlige regler ved Namsrettens tvangssalg og at noen av de sentrale punkter er inntatt på den annen side av dette 

budskjema, som jeg/vi har lest. 

Dersom Namsretten stadfester budet, gir undertegnede herved fullmakt til medhjelper megler/advokat Cecilie Langva til å begjære skjøte 
utstedt i undertegnedes navn og utlevert til seg. 
 

 
Budgiver(e) 

Navn (Budgiver 1) Fødselsnr (11 siffer)  Navn (Budgiver 2) Fødselsnr (11 siffer) 

                      

Telefon privat Telefon arbeid Mobil Telefon privat Telefon arbeid Mobil 

                                    

E-postadresse E-postadresse 

            

Adresse Postnr. Poststed 

                  

 
Underskrift 

Jeg/vi er innforstått med at budet er bindende og aksepterer de salgsvilkår som gjelder for salget. 

Sted og dato 

      

Underskrift, budgiver 1 Underskrift, budgiver 2 
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Før du innleverer bud. må nedenstående nøye gjennomgås: 
 
 

Eiendommen selges i henhold til bestemmelsene i lov om tvangsfullbyrdelse. Tvangssalg ved medhjelper er et alternativ til å selge en 
eiendom på tvangsauksjon. At eiendommen tvangsselges innebærer at det er Namsretten, og ikke eier av eiendommen, som tar 
beslutningene i salgsprosessen. 

Det fremgår ikke av annonsen at en eiendom tvangsselges, men det skal opplyses om dette i salgsoppgaven. Medhjelper innhenter og 
kontrollerer de samme opplysningene om eiendommen som man får som kjøper ved et frivillig salg. 

Opplysningene skal gis skriftlig av medhjelper før bindende avtale inngås. Dersom medhjelper av ulike årsaker ikke har klart å fremskaffe de 
lovbestemte opplysninger om eiendommen, skal det opplyses om grunnen til at de ikke er fremskaffet. 

Vær nøye når du besiktiger eiendommen. Ta gjerne med en bygningskyndig. Det kan være fornuftig å få avholdt en tilstandsrapport. En slik 
tilstandsrapport er en gjennomgang av eiendommens bygningsmessige standard. 
Hovedregelen er at en eiendom som kjøpes på tvangssalg overtas i den stand den befinner seg. Bestemmelsene i avhendingsloven gjelder 
ikke, hvilket innebærer at reklamasjonsmulighetene er begrenset. Kjøper kan ikke heve kjøpet, men kan kreve prisavslag i følgende tilfeller: 
 

- eiendommen er ikke i samsvar med opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper har gitt, eller 
- medhjelper har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne 

med å få, eller 
- eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, og disse forhold kan antas å ha hatt innvirkning på 

kjøpet. 
 
Oppnås det ikke enighet om prisavslag, må kjøper eventuelt gå til søksmål mot den eller de av kreditorene som har fått den del av 
kjøpesummen som det kreves prisavslag for. 
 
Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøper kan kreve at beløp tilsvarende det beløp det kreves prisavslag for ikke 
utbetales til kreditorene før saken er avgjort. Namsretten kan avvise krav om tilbakeholdelse der Namsretten finner dette åpenbart grunnløst. 
Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar kjøper tidligere eiers rettigheter og forpliktelser. 
 
I hovedsak skjer budgivningen på samme måte som ved et ordinært salg. Men budgiver bør merke seg følgende: 
- Medhjelper sender ikke inn bud til Namsretten fortløpende, men har plikt til å avvente dette inntil et bud som er tilnærmet markedspris 

innkommer. 
- Det gjelder spesielle frister for bindingstiden for budet. Vanligvis er denne minimum 6 uker for fast eiendom og 3 uker for kjøp av 

andelsleiligheter. Fristen kan imidlertid settes ned til to uker i en del tilfeller. Rådfør deg med medhjelperen! 
- Bud med finansieringsforbehold vil normalt ikke bli anbefalt stadfestet før finansieringen er ordnet. 
- Det er ikke anledning til å ta forbehold om konsesjon eller odelsløsning, kjøper må selv ta risikoen for utfallet. 

Medhjelper formidler kun budene mellom partene. Medhjelper kan ikke akseptere bud. Medhjelper forelegger budet for saksøkeren 
(vedkommende som har forlangt at eiendommen skal tvangsselges) og andre rettighetshavere. Medhjelper anbefaler saksøker å begjære et 
bud stadfestet. Saksøker plikter ikke å rette seg etter medhjelpers anbefaling, og saksøker kan også trekke saken tilbake helt frem til budet er 
stadfestet av Namsretten. Dette kan f.eks. skje i tilfeller der saksøkte ordner opp i gjeldsforholdet før stadfestelse skjer. 
Når Namsretten har stadfestet budet, har partene en måneds ankefrist på avgjørelsen. Budgiver må være oppmerksom på at selv om 
Namsretten stadfester et bud innen fristen, kan det ta noe tid å få Namsrettens meddelelse av stadfestelsen. Anken kan som hovedregel ikke 
begrunnes med innvendinger som ikke har vært fremsatt overfor Namsretten før kjennelsen ble avsagt. Det stadfestede budet er bindende for 
byderen selv om stadfestelsen påankes og det tar tid før anken blir avgjort. Blir stadfestelsen opphevet, er byderen fri. 
 
Det er viktig å merke seg at det ikke opprettes kjøpekontrakt. Det er det stadfestede budet som trer i stedet for kontraktsdokumentet. 
 
Det er spesielle regler for hvorledes oppgjøret skal foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje på en bestemt oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er 
vanligvis tre måneder etter at medhjelperen har forelagt et bud for Namsretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper på oppgjørsdag påløper 
det renter i henhold til bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27. 
 
Er eiendommen fraflyttet, kan medhjelperen dersom kjøper ønsker det, tillate at overtagelse skjer før oppgjørsdato. Skal eiendommen overtas 
før oppgjørsdato må hele kjøpesummen betales av kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før ankefristens utløp skjer på kjøpers 
risiko. 
 
Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen inntrer, forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen på 
oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27 frem til betalingsplikten inntrer. 
 
Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøperen skal 
overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøperen har innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle 
sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes Namsmannen i det distrikt eiendommen er.  
 
Når kjøper er blitt eier og stadfestelseskjennelsen er rettskraftig, vil Namsretten utstede skjøte som skal tinglyses på eiendommen. Vanligvis 
vil medhjelper forestå oppgjøret, og i den forbindelse be om en fullmakt fra kjøperen til å motta skjøtet fra Namsretten for tinglysing. 
 
Når tvangssalgsskjøtet tinglyses, blir samtlige pengeheftelser som forrige eier hadde på eiendommen, og som kjøperen ikke skal overta, 
slettet. Ved erverv av en andelsleilighet vil medhjelper sørge for at adkomstdokumentene blir tiltransportert den nye eieren. 
 
Ovenstående er basert på hovedreglene for tvangssalg ved medhjelper i tvangsfullbyrdelsesloven. 
Fremstillingen er ikke uttømmende. 
Bestemmelsene finnes i kap 11 og kap 12 i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992. 
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