Usjenert, solrikt småbruk.
Bjørkhaug - Ulvinmyravegen 409, 2092 Minnesund
Landbrukseiendom P-rom: 65 kvm - Bta: 74 kvm - Bra: 67 kvm Eiet tomt 140410 kvm Pris 2.350.000,-

www.mbeiendom.no

Eier

Tove Mette Gunnarsrud og Håkon Edwin Anderssen

Type eiendom

Landbrukseiendom

Adresse

Bjørkhaug - Ulvinmyravegen 409
2092 Minnesund
Eiendommens beste egenskaper:
Usjenert og landlig
Solrikt
Gode muligheter for utstrakt dyrehold
Barnevennlig
Kort vei til Oslo, Mjøsa og flotte turområder
Fint for båt, bading, jakt og fiske
Ikke sprøytet mark - fint for økologisk landbruk

Beliggenhet,
adkomst

Eiendommen ligger idyllisk til i naturskjønne omgivelser ved Minnesund. Kort
vei til Mjøsa med båt- og fiskemuligheter. Den ligger meget usjenert til med
vidstrakt utsikt over naturområdene som omkranser eiendommen. Det er
ingen bebyggelse tett inntil og forøvrig i området er det spredt
eneboligbebyggelse og landbrukseiendommer.
Dette er en ypperlig mulighet for de som vil leve ut drømmen om småbruk,
men likevel ha en viss nærhet til storbyen.
Fra E6, kjør inn til gamle Morskogen stasjon nord for Minnesund. Ta til høyre
opp Ulvinmyraveien og følg veien 4 km. Eiendommen ligger så på høyre side.
Veien er i god stand, og blir brøytet og strødd om vinteren.

Nærområdet

Stedet hører til Morskogen som ligger ca 4 km fra eiendommen. Det er et flott
sted for turgåing, og bading med sin umiddelbare nærhet til Mjøsa.
"Mjøstråkk" går langs Mjøsa fra under Minnesundbruene til Tangen. Se vel'ets
link med mer informasjon: https://www.minnesund.info/ut-pa-tur
Det er 12 km. til Langset, hvor det finnes dagligvare med post, gatekjøkken,
skole og barnehage. Det er mange gode turmuligheter i det flotte, kuperte
terrenget, sommer som vinter. Her kan man gå på ski, sykle i marka, jakte,
fiske eller bare ta seg en fottur. Gode muligheter for bærplukking, bla. blåbær,
tytterbær, villbringebær og multer, både på tunet og i skogen.
Gode fiskemuligheter i de mange fiskevannene som ligger i kort avstand fra
eiendommen. Nærmeste fiskevann er Lyssjøen, som er fint for bading og fiske.
En spasertur på ca en km øst for eiendommen. Også adkomst via vegnett i
både Stange og Eidsvoll allmenning. Årskort i Stange koster ca kr 500,-. Da er
det flere innsjøer å velge i. Ellers er det fritt fiske i Mjøsa, med godt ørretfiske.
Priseksempler på diverse jakt: Småviltjakt 390kr Rådyr/Bukk 390kr. Storvilt
etter avtale med grunneier og jaktlag. Det er også mulighet for hjortejakt
inkludert i prisen.
Sikker avstand fra trafikkert vei gjør eiendommen til et meget dyre- og
barnevennlig område. Her får du stillhet og natur, samtidig som det er kort
avstand til E6 dersom du trenger å komme deg til storbyen. Kun 40 min. med
tog til Oslo. Noe flystøy på eiendommen. Mjøsa, med sine mange fiske- og
båtmuligheter ligger 20 min. unna. Under Minnesundbrua er det også fine
forhold for bading. Det er 25 km. til Eidsvoll stasjon, med gåavstand fra

stasjoonen til Sundet sentrum (Eidsvoll), hvor man finner flere servicetilbud.
Siden 2014 har det vært drevet husdyrhold i form av birøkt og
honningproduksjon på eiendommen, underlagt regler for
landbruksvirksomhet (YSL). Dette følger ikke med gården, men det er gode
forhold for birøkt- og honningproduksjon på eiendommen, pga opparbeidet
blomstereng, vekster som er gode, nektarkilder på tun og i omkringliggende
skoglandskap (villbringebær, kløver, blåbær, div myrplanter, lyng, selje etc). Det
er ikke sprøytet mark i nær omkrets. Eidsvoll birøkterlag er en del av Norges
birøkterlag: http://www.norbi.no/
Type, eierform og
byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1946, modernisert i 1997

Bygninger og
byggemåte

Enebolig over 1,1/2-plan. Eneboligen ble oppgradert med tillbygg mot øst i
1997. Oppført i reisverk, kledt med stående panel. Saltak med takstein. Kjeller
fra byggetid under del av kjøkkenet. Adkomst via kjellerlem i gang.
Uthus/hønsehus: i dårlig stand.
Låven har stall, fjøs med flere båser og høyloft, samt grisebinge og hønsehus.
Inntillbygget garasje. Godt med lagringsplass på låven. Bod med god
lagringsplass under låvebrua. Fin stall med 2 (3)bokser. Gjødselkjeller.
Arbeidsbrakkene følger ikke handelen.
Muligheter for å sette opp hundegård og ridebane. Det gamle
hundegårdområdet ble pløyd opp og omgjort til kjøkkenhage i 2014. Tidligere
har det vært potetåker der. Noen gjerder som ble brukt til hundegårder står i
fjøset og følger handelen.
Det ble påbegynt ridebane for noen år tilbake, dette er i prinsippet bare land,
der det er tatt vekk gamle røtter fra trehogst. Nå er det fin mark der med
mose, blåbær og tyttebærlyng.

Antall rom (evt.
senger)

Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1, Antall rom: 3

Arealer og fordeling
per etasje

Primærrom: 65 kvm, Bruksareal: 67 kvm, Bruttoareal: 74 kvm
Enebolig
1.etasje: Entrè, stue, kjøkken, bad/wc og gang.
2.etasje: 2 soverom, trappegang.
Entrè: Hyggelig entrè. Adkomst til bad.
Stue: Lys og koselig stue med utsikt til den vakre og usjenerte naturen rundt.
Kjøkken: Åpen løsning mot stuen. Moderne Ikea-kjøkken, godt med skap- og
benkeplass.
Soverom 1: Stort hovedsoverom.
Soverom 2: Romslig soverom med flere bruksmuligheter. Brukes i dag som tvstue/kontor.
Bad: Dusjbad med noe oppussingsbehov. Wc, servant og dusj. Opplegg for
vaskemaskin.
Kjeller og krypkjeller under deler av bygget. Se takstdokument.
Låve:

190 kvm (BTA), 174 kvm (BRA), bygget ca. 1946
Fjøs, stall og lager/redskapsrom, samt inntilbygget garasje. Strøm og
vanntilførsel. Utedo og gjødselskjeller er ikke oppmålt og inngår ikke i
arealene.
Møblering / utstyr

Eiendommen selges umøblert og uten driftsutstyr. Enkelte redskaper følger
handelen, kontakt megler. Arbeidsbrakker ved innkjørselen medfølger ikke.
Hvitevarer kan følge handelen etter nærmere avtale, kontakt megler.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund
av 1. februar 2012 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer
av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos megler, samt på www.nef.no. Til
orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og
fritidsbolig ved salg.

Standard

Enebolig:
Gulv: laminat, malt tregulv og vinyl.
Vegger: tømmer og panel. Baderomstapet på badet.
Himling: panel. Takess på bad.

Oppvarming

Boligens primære oppvarming med strøm- og vedfyring. Vedovn på kjøkken i
1.etasje. Elektrisk gulvvarme på bad. Luft/luft varmepumpe i stue.

Parkering

Garasje for en bil i tilbygg til låven. Godt med parkering på egen grunn/tun.

Areal og eierform
(opplysninger om
evt. feste)

Areal: 140 410 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Småkupert tomt, hovedsakelig flatt og lett skrånende rundt eneboligen.
Innkjøring til gårdstun er gruset. Naturtomt med noe plen, beplantning,
forøvrig jorder og skog. Deler av eiendommen er inngjerdet.
Tomtens areal består av:
Fulldyrket jord: 27,3 daa
Skog: 109 daa; hvorav 62 daa skog med høy/middels bonitet, 36, 4 daa skog
med lav bonitet, 10,9 daa uproduktiv skog.
Jorddekt fastmark/tun: 2,7 daa
Annet areal (veier, plasser, bebyggelse): 1 daa.
Det følger et skogfond på kr 6000,- med eiendommen. Det skal primært
brukes til å vedlikeholde og plante i skogen.

Tilliggende
fasiliteter

Allmenningsrett. Se: http://eidsvoll-almenning.no/

Vei, vann og avløp

Privat vei tilknyttet Sameiet Ulvinmyravegen veglag, opplyst tilknyttet 36
eiendommer med tilsammen 204 andeler. Det er opplyst at denne
eiendommen representerer 16 andeler i veilaget. Brøyte- og
vedlikeholdskostnader tilknyttet privat veiadkomst for flere boligeiendommer
er kr. 700,- per andel. Total avgift til veilaget for denne eiendommen er per
dags dato kr. 11.200,-.
Privat avløpssystem opplyst med sedimenteringsanlegg og overløp ført til
spredegrøfter, samt kommunal septiktømming. Anlegget vil i følge kommunen
bli vurdert krevet oppgradert iht. gjeldende krav.

Eiendommen har egen vanntilførsel fra borebrønn ved hovedbygningen.
Vanninntak med vannpumpe og trykktank i kjeller, inntak med PEL.
Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF-område (landbruk, natur og forvaltning). Forøvrig
underlagt kommuneplanens arealdel for Eidsvoll kommune 2015-2026.

Konsesjon

Eiendommen er av en slik størrelse at den er underlagt konsesjon, bo- og
driveplikt. Det betyr at ny eier må innhente tillatelse fra kommunen for å
overta eiendommen. Dette gjøres ved å søke konsesjon ved erverv hos
Landbrukskontoret.
Formålet med dette er at man skal ha kontroll med omsetningen av fast
eiendom, for å verne landbrukets produksjonsarealer og sikre eier- og
bruksforhold som gagner samfunnet og fremtidlige generasjoner.
Kontakt megler for mer informasjon

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Tinglyste rettigheter
og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen
budgivning. Be om kopi fra megler.
1941/1801-1/10, 21.10.1941. Bestemmelse om gjerde.
2012/949327-1/200, 09.11.2012. Jordskifte

Ferdigattest

Det er ikke utstedt ferdigattest. Dette fordi byggene på eiendommen er
oppført før kravet om ferdigattest kom.

Prisantydning

2 350 000,-

Beregnet
totalkostnad

2 350 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
58 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 350 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
5 000,- (Konsesjonsgebyr)
8 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt))
-------------------------------------------------------73 872,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------2 423 872,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at
eiendommen selges til prisantydning.

Takst /
tilstandsrapport

Utført av : Byggtakst Elverum AS
Takstdato : 11.10.2018
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 677 000,Markedsverdi : 2 500 000,Teknisk verdi : 1 677 000,Ligningsverdi : 173 948,Ligningsverdi pr. : 31.12.2016

Energiforbruk og
energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Dersom eier har energimerket eiendommen, vil komplett energiattest fås ved
henvendelse til megler.

Verditakst - fast eiendom

Ulvinmyravegen 409
2092 MINNESUND
Gnr. 195 Bnr. 31
Eidsvoll kommune

Benevnelse
Enebolig
Låve

BRA
67 m²
174 m²

Markedsverdi

Kr. 2 500 000

Fullstendig arealoversikt inne i rapporten

Tomteareal

140 410 m²
Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

474 920
02.10.2018
08.10.2018

Rapportansvarlig

Byggtakst Elverum AS
Takstingeniør: Knut Roger Furuseth
Grottavegen 7, 2414 ELVERUM
Tlf.: 91840445
E-post: knut@byggtakstelverum.no

Verditakst-fasteiendom
Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.
Adresse
Postnr./sted
Område/bydel
Kommune
Rekvirent
Hjemmelshaver(e)
Befaringsdato
Tilstede/opplysninger
gitt av

Ulvinmyravegen 409
2092 MINNESUND
Morskogen
Eidsvoll
Tove Mette Gunnarsrud og Håkon Edwin Anderssen
Tove Mette Gunnarsrud og Håkon Edwin Anderssen
02.10.2018
Tove Mette Gunnarsrud og Håkon Edwin Anderssen

Gnr.
195

Bnr.
31

Fnr.

Snr.

Bolignr.

Premisser - generelle opplysninger
Taksten er utført som en visuell besiktigelse.
Opplysninger om tomteforhold, bygningers alder etc bygger på opplysninger fra rekvirenten og de overleverte dokumenter som er beskrevet fremlagt.
Bygningen er vurdert ut i fra som kan forventes i dagens marked tatt i betraktning: standard, størrelse, beskaffenhet, bygningens utforming og beliggenhet.
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god
skikk tilsier.
Taksten er avholdt etter beste skjønn. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Det gjøres oppmerksom på at panteattest ikke er
innhentet for eiendommen, og det er derfor ikke kjent om denne inneholder opplysninger om forhold som har betydning for taksten.
Befaringen er utført med de begrensninger som følger av at boligen var møblert og bebodd. Det er ikke flyttet på møbler eller gjenstander.
Rømningsveier, dagslysarealer/volumkrav oppholdsrom, slukkeutstyr og brannvarsling er ikke fullstendig kontrollert.
Kaldtloft er ikke befart grunnet manglende stigeadkomst. Krypkjeller er ikke befart grunnet manglende tilkomst.
Sanitærinstallasjoner eller elektrisk ledningsnett er ikke funksjonstestet. Ukjent tilstand ved utvendig vann-/avløpssystem og tekniske anlegg, bør kontrolleres av
fagmann.
Ingen opplysninger om utleieforhold, borett, konsesjon, forkjøpsrett eller særeie. Opplysninger fremskaffes ved evt salg.
Boligen er ikke fullstendig kontrollert i forhold til dagslyskrav (min 10% av gulvarealet) og volumkrav (min 15 m3) for oppholdsrom (stue, kjøkken, soverom og
kontor).
Det er ikke undersøkt dagens arealbruk i forhold til brukstillatelsen for eiendommen.
Arealer ved låvebygningen må betraktes som omtrentlige. Tilbygget gjødselkjeller og utedo er ikke besiktiget eller oppmålt.
Frittstående uthus med inntilbygget carport er ikke vurdert, bygningen anses uten verdi.
Frittstående brakker er ikke vurdert og inngår ikke i salget.
Tomteareal på 140410,2 m2 er hentet fra Eidsvoll kommunes kartsider på internett. Opplysninger om tomtens størrelse må verifiseres hos Eidsvoll kommune
eller Statens Kartverk.
Gårdskartet fra NIBIO er lagt til grunn vedr tomtens beskaffenhet. Arealangivelse med 140,3 daa som er sammenfallende med opplysninger fra Eidsvoll
kommunes kartsider.
Arealfordeling angitt med 27,3 daa fulldyrket mark, 62,0 daa skog med høy/middels bonitet, 36,4 daa skog med lav bonitet, 10,9 daa uproduktiv skog, 2,7 daa
jorddekt fastmark samt 1,0 daa annet areal (veier, plasser, bebyggelse).
Ukjent tilstand ved jordbruks- og skogsarealer. Vurdering basert på enkel besiktning over deler av arealet. Opplyst om tidligere hogster, forøvrig ingen
opplysninger om bestand, skogpleie og hogsthistorikk ved skogsarealer. Ingen opplysninger om avkastning, drenering eller evt forpaktninger av
jordbruksarealer.
Behov for tynning, markberedning og nyplanting ved skogarealene. Plukkhogst for jevnere bestand anbefales. Opplyst skogfond pr dato med kr 6.992,-.
Ingen opplysninger om SEFRAK-registreringer eller verneverdige bygninger.
Taksten er gjort over en landbrukseiendommen med konsesjonsvilkår. Se nedenfor under økonomi.
Tilknyttet Sameiet Ulvinmyravegen veglag opprettet for Ulvinmyravegen fra asfaltert vei ved Morskogen. Opplyst veilag tilknyttet 36 eiendommer med
tilsammen 204 andeler. Opplyst at denne eiendommen representerer 16 andeler i veilaget. Brøytekostnader og vedlikeholdskostnader tilknyttet privat
veiadkomst for flere boligeiendommer med kr 700,- pr andel, totalt for denne eiendommen pr dato med kr 11.200,- pr år.

Ulvinmyravegen409
2092MINNESUND
Gnr:195Bnr:31

Side2av8
08.10.2018

ByggtakstElverumAS
KnutRogerFuruseth

Verditakst-fasteiendom
Sammendrag
Eiendom med beliggenhet på Morskogen/Ulvinmyra på Minnesund i Eidsvoll kommune. Beliggenhet ca 430 moh. Område med jordbruk og spredt eneboligsamt noe fritidsbebyggelse. Opplyst 12 km til Langset med dagligvare, post skole og barnehage. Opplyst 25 km til Eidsvoll sentrum med de fleste fasiliteter.
Normale solforhold. Utsikt over nærområder. Friareal i umiddelbar nærhet.
Avkjøring fra privat grusvei tilknyttet fylkesvei. Gruset innkjøring, parkering ved tunområde. Plen rundt bygningsmasse med noe beplantning.
Bolig med 1½ etasje og kjeller/krypkjeller. Opplyst byggeår 1946, tilbygg mot øst fra ca 1997. Kjøkkeninnredning opplyst fra 2012. Baderom 1.etasje fra ca
1997. Innvendige overflater og overflatebehandlinger av blandet alder, overflater med varierende bruksslitasje.
Boligens primære oppvarming med strøm- og vedfyring. Ildsted på kjøkken 1.etasje. Elektrisk gulvvarme på bad. Luft/luft varmepumpe i stue. Mekanisk avtrekk
på baderom, forøvrig generelt noe mangelfull ventilering.
Kjeller som helhet fremsto med normal fuktbelastning konstruksjon og alder tatt i betraktning. Montert lensepumpe i kjeller grunnet høy grunnvannsstand,
opplyst tidvis noe vanninnsig. Krypkjellere uten tilkomst.
Bygningsmasse som helhet med blandet alder og slitasjegrad, opplyst utvendig overflatebehandlet i 2014. Dører og vinduer med blandet alder og slitasjegrad.
Opplyst tilkoblet vann fra borebrønn. Vannpumpe og trykktank i kjeller. Privat avløpssystem opplyst med sedimenteringsanlegg og overløp ført til spredegrøfter.
Se forøvrig forhold angitt under egne premisser. Se også anmerkninger angitt under egne premisser.

Områdebeskrivelse - beliggenhet - miljø
Eiendom med beliggenhet på Morskogen/Ulvinmyra på Minnesund i Eidsvoll kommune. Område med jordbruk og spredt enebolig- samt noe fritidsbebyggelse.
Opplyst 12 km til Langset med dagligvare, post skole og barnehage. Opplyst 25 km til Eidsvoll sentrum med de fleste fasiliteter.
Normale solforhold. Utsikt over nærområder. Friareal i umiddelbar nærhet.

Reguleringsmessige forhold
Eiendommen antas å ligge i LNF-område med tillatt spredt boligbebyggelse. Underlagt kommuneplanens arealdel for Eidsvoll kommune.
Reguleringsbestemmelser er ikke undersøkt.

Eiendommens tomt
Tomteareal

140 410,2 m 2

Type tomt

Eiet

Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.)
Småkupert tomt med flatpartier. Gruset innkjøring og gårdstun. Plen ved boligen med noe beplantning, forøvring småbruk med jorder og skog.
Betongtrapp til inngangsdør, trapp uten rekkverk.
Frittstående låve med fjøs, stall og diverse låverom. Inntilbygget gjødselkjeller, garasje og utedo ved låvebygningen.
Opplyst tilkoblet vann fra borebrønn. Vannpumpe og trykktank i kjeller. Privat avløpssystem opplyst med sedimenteringsanlegg og overløp ført til spredegrøfter.
Gårdskartet fra NIBIO er lagt til grunn vedr tomtens beskaffenhet. Arealangivelse med 140,3 daa som er sammenfallende med opplysninger fra Eidsvoll
kommunes kartsider.
Arealfordeling angitt med 27,3 daa fulldyrket mark, 62,0 daa skog med høy/middels bonitet, 36,4 daa skog med lav bonitet, 10,9 daa uproduktiv skog, 2,7 daa
jorddekt fastmark samt 1,0 daa annet areal (veier, plasser, bebyggelse).
Ukjent tilstand ved jordbruks- og skogsarealer. Vurdering basert på enkel besiktning over deler av arealet. Opplyst om tidligere hogster, forøvrig ingen
opplysninger om bestand, skogpleie og hogsthistorikk ved skogsarealer. Ingen opplysninger om avkastning, drenering eller evt forpaktninger av
jordbruksarealer.
Behov for tynning, markberedning og nyplanting ved skogarealene. Plukkhogst for jevnere bestand anbefales. Opplyst skogfond pr dato med kr 6.992,-.
Terrengforhold
Noe varierende fallforhold ved grunnmurer.
Terrenget skal ha fall minst 2 cm pr. meter og minst 3,0 meter ut i fra grunnmur.

Eiendommens bygninger
Type bygg
Enebolig
Låve
Likningsverdi (år)
Kjøpsår
Forsikringsselskap

Byggeår
1946
ca 1946

2013
IF Skadeforsikring

Type forsikring

Fullverdi

Polisenummer

Rehab./ombygd år
1997

0816298

Bygningsmessig beskrivelse
Ulvinmyravegen409
2092MINNESUND
Gnr:195Bnr:31
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ByggtakstElverumAS
KnutRogerFuruseth

Verditakst-fasteiendom
Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Byggegrunnen antas med jord og fjell med innslag av myr. Antatt fundamentert med gråsteinsmurer eller støpte såler til fast byggegrunn.
Kjellervegger og ringmurer med gråsteinsmurer, støpte murer ved tilbygg. Kjellergulv med betong og stedlige masse, dels synlig fjell i kjeller.
Adkomst kjeller fra gulvluke i gang, enkel tretrapp til kjeller. Krypkjellere uten tilkomst.
Kjeller uten drenstiltak, opplyst om tidvis fuktinntrengning. Skjolder ved overflater og tegn etter tidligere fuktinntrengning.
Ved kjellergulv etablert sump med lensepumpe og nivåflottør for lensing ved høy grunnvannstand.
Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Yttervegger i laftetømmer og bindingsverk med utvendig stående kledning, kledning antatt fra forskjellige byggeår. Opprinnelig del med laftetømmer antatt
utvendig isolert med sydde matter, tilbygg fra 1997 antatt bindingsverk isolert med mineralull. Innvendig laftevegger hovedsakelig utlektet, eksponert laftevegg
ved en stuevegg samt ved raftekott.
Stubbeloft ved eldste delen antatt isolert med sagflis eller mineralull, tilbygg antatt isolert med mineralull. Etasjeskille mot 2.etasje antatt med trebjelkelag isolert
med sagflis eller mineralull.
Skrå-/flathimlinger 2.etasje antatt isolert med sagflis, opplyst noe etterisolert mot kaldtloft med mineralull. Tilkomst kaldtloft over 2.etasje via himlingsluke, luke
uten stige. Begrenset besiktning av kaldtloft fra luke. Kaldtloft ved tilbygg uten tilkomst, adkomst bør etableres for innvendig inspeksjon.
Tretrapp til 2.etasje med lukkede opptrinn, ensidig lavt rekkverk. Lav høyde i ganglinje.
Opplyst sist overflatebehandling fra 2014, opplyst sydvegg skrapet og malt i 2018. Utvendig fasader og kledning med noe råte og vedlikeholdbehov.
Dører og vinduer
Vinduer med isolerglass påvist fra 1982. Enkle kjellervinduer.
Malt ytterdør med glassfelt, ytterdør antatt fra 1997.
Innerdører som malte heltre eller finerte dørblad.
Dører og vinduer med blandet alder og slitasjegrad. Opplyst punktert glass i gang.
Lokalt noe vedlikehold må påregnes. Enkelte installasjoner med noe justeringsbehov.
Takkonstruksjon med yttertak
Opprinnelig del med saltakskonstruksjon, tilbygg med sperretak. Taktekking med betongtakstein, antatt tekking fra 1997.
Montert stigetrinn til pipeløp, uten feieplattform.
Takflater uten snøfangere. Renner og nedløp i metall, takvann ført direkte til terreng via utkast.
Vindskier og renner med vedlikeholdsbehov. Snøfangere bør monteres.
Piper, ildsteder og oppvarming
Innvendig ett-løps teglpipe fra byggeåret. Synlige pipevanger og brannmurer pusset og malt. Helbeslått over tak. Sotluke i kjeller.
Vedovn på kjøkken montert på metallplate. Noe kort brannsikring foran ovn.
Funksjon og tilstand ved pipe må forøvrig vurderes av fagmann. Ingen fremlagte opplysninger om påbud etter feieinspeksjon. Opplyst feietilsyn fra 2016 uten
anmerkninger.
Oppvarming med strøm og vedfyring. Luft/luft varmepumpe fra 2015 montert i stue, opplyst montert 2017.
Bad og vaskerom
Baderom 1.etasje opplyst fra 1997. Gulv med belegg, vegger med beleggsoppbrett og vinyltapet. Installasjoner med servant, dusjkabinett og gulvmontert WC.
Opplegg for vaskemaskin. Oppvarming med elektrisk gulvvarme. Mekanisk avtrekk ført via yttervegg, tilluft via åpen dør.
Bad med rehabiliteringsbehov.
Kjøkken
Kjøkken 1.etasje opplyst fra 2012. IKEA innredninger med laminerte fronter og skrog. Laminerte benkeplater. Metall oppvaskkum. Overflater over kjøkkenbenker
med malt panel. Ventilator over komfyrplass med kullfilter (omluft). Kjøkkeninnredning med normal bruksslitasje.
Innvendige overflater
Gulv med laminat, malt tregulv, laminat og belegg. Vegger med malt panel og laft. Himlinger med malt panel og himlingsplater.
Overflater med normal bruksslitasje.
Overflater for baderom og kjeller er beskrevet ovenfor.
Elektrisk anlegg
Inntak via luftstrekk. Sikringskap plassert i trapp til 2.etasje. Sikringsskap fra 2014 med jordfeilautomater, digital måler. 3-fase 230V anlegg med 40A
hovedsikringer.
Åpent spredenett. Installasjoner med blandet alder og slitasjegrad, mye nytt fra 2014.
Utelys med sensor.
Opplyst utført tilsyn av elektrisk anlegg i hovedbygning og låve av Elsikkerhet Norge 11.12.2013. Opplyst utført utbedringer samt montering av sikringsskap av
Stange Elektriske.
Dokumentasjon om avsluttet tilsynsak på låve og hovedbygning datert 13.03.2014 (låve) og 29.04.2014 (hovedbygning). Det foreligger samsvarserklæring på
sikringsskap i hovedbygning datert 28.04.2014.
Krav om samsvarserklæring for utførte el-installasjoner etter 1999. Funksjon og tilstand må forøvrig vurderes av fagmann.
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Verditakst-fasteiendom
VVS-installasjoner
Vanninntak med vannpumpe og trykktank i kjeller, inntak med PEL. Vannfordeling hovedsaklig med Cu-rør. Bereder på ca 200 liter plassert i kjeller med sluk,
bereder fra 2013.
Avløpsrør av type PVC. Ukjent vedr kloakklufting.
Vannførende installasjoner av blandet alder. Påvist irring ved flere Cu-installasjoner, ingen påviste lekkasjer. Ukjent tilstand vedr utvendig vann-/avløpsanlegg.
Ingen opplysninger og frostproblematikk eller problemer med avløpsanlegget.
Funksjon og tilstand må forøvrig vurderes av fagmann.
Annet
Bredbånd fra Breiband.
Montert parabolanlegg for TV.
Generelt om andre bygg
Låve. Inneholder stall og høylåve. Uisolert bygg. Inntilbygget garasje og gjødselkjeller. Låvebru til kjørebane, bod under låvebru.
Fundamentert på steinpunkter, pilarpunkter og støpte grunnmurer. Tregulv og betonggulv. Yttervegger i tømmerlaft og bindingsverk, bindingsverk med
utvendig stående kledning. Enkle tredører og slagporter. Enkle vinduer og sjalusier. Saltak tekket med bølgeblikksplater. Renner og nedløp ved en takside.
Opplyst strøm via jordkabel fra boligen til strømkontakt.
Bygningsmasse med synlige skjevheter. Normalt vedlikehold alder tatt i betraktning.
Opplyst at sikringsskap blir montert på låvebygget uke 41.

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

Bruttoareal
BTA
0

SUM
0

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

Romfordeling

1.et

52

46

44

2

Stue, kjøkken, baderom, gang og
entre.

2.et

22

21

21

0

2 soverom og trappegang.

Sum

74

67

65

2

Låve
Etasje
1.et

Bruttoareal
BTA
168

SUM
154

1.et

22

20

0

20

Sum

190

174

0

174

Sum alle bygninger

264

241

65

176

Primære rom

Bruksareal (BRA)
P-ROM
S-ROM
0
154

Sekundære rom
Kjellerrom. Kjellerrom uten
beregningsmessig areal grunnet
lave himlingshøyder (< 1,9 m),
gulvareal ca 18 m2.
Bod.
Raftekott. Raftekott uten
beregningsmessig areal grunnet
lave himlingshøyder (< 1,9 m).

Romfordeling
Primære rom

Sekundære rom
Fjøs, stall og låverrom samt
lagerrom under låvebru. Utedo,
gjødselkjeller og kjørebane er ikke
oppmålt og inngår ikke i arealene.
Inntilbygget garasje.

Kommentarer til arealberegningen
Bolig med fullt bruksareal for arealer omsluttet av yttervegger ved 1.etasje. Arealer 2.etasje med skråhimlinger og redusert målbarhet grunnet lave
himlingshøyder (< 1,9 m).
Kjellerrom uten beregningsmessig areal grunnet lave himlingshøyder (< 1,9 m), gulvareal ca 18 m2.
Boligen er ikke fullstendig kontrollert i forhold til dagslyskrav (min 10% av gulvarealet) og volumkrav (min 15 m3) for oppholdsrom (stue, kjøkken, soverom og
kontor).
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Verditakst-fasteiendom
Kaldtloft, krypkjellere og inngangsparti uten beregningsmessig areal.
Frittstående låve er medregnet som sekundære bruksarealer. Øvrige bygninger er ikke vurdert.
Kommentarer til planløsningen
Bolighus med 1½ etasje og kjeller.
Innvendig trappeforbindelse mellom 1.etasje og 2.etasje. Kjeller med adkomst fra gulvluke i gang.

Kommentarer til Grunnboksbladet m.m.
Borett
Det er ikke borett heftet til eiendommen.
Konsesjon
Det er konsesjonsplikt på eiendommen.
Sameie
Eiendommen er eiet i sin helhet av hjemmelshavere.
Forkjøpsrett
Det er ikke forkjøpsrett heftet til eiendommen.
Eiendomsbrøk
Eiendommen er eiet i sin helhet av hjemmelshavere.
Heftelser
Ingen opplysninger om heftelser.
Grunnboksblad må fremskaffes ved et salg.
Servitutter
Ingen opplysninger om servitutter.
Grunnboksblad må fremskaffes ved et salg.

Økonomi
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Verditakst-fasteiendom
Utleieforhold / Brutto årsleieinntekt. (Egenleie ikke vurdert)
Konsesjonsbelagt eiendom. Retningslinjer for verdivurderinger i forhold til konsesjonsloven samt rundskriv M2/2012, M-1/2010, M-3/2002 med endringer 2010
og M7/2002 samt M-2/2017 med veiledende retningslinjer for konsesjonspliktige landbrukseiendommer er lagt til grunn. I tillegg endringer i rundskriv M/2004
R-1075 og M-3/2017.
Ved avkastningsverdiberegninger for skog- og jordbruksarealer og andre ressurser skal det nyttes kapitaliseringsrentefot på 4 %.
Gårdsbruk uten husdyrhold. Næringsdrift begrenset til grasproduksjon og skogdrift samt viltjakt.
For grasproduksjon antas mulighet for leie av tilleggsjord i nærområdet. Ingen leieavtaler er inngått.
Verdi av våningshuset settes moderat til kr 1.000.000,- vurdert ut fra en næringsmessig betraktning og relatert til utleie. Grunnlag med anslått utleie til kr
8.500,- pr mnd.
Verdi av driftsbygningen settes moderat til kr 400.000,- vurdert ut fra næringsmessig betraktning og relatert til bruksverdi og dagens standard.
Øvrige bygninger settes til kr 0,-.
Boverditillegg settes til kr 850.000,- ut fra alminnelig prisnivå for området.
Antatt normalt arrondert jord, kort driftsavstand for dyrket mark ved hovedbølet. Ukjent vedr drenering. Jordsmonn med steinrik jord. Samlet vurdert jordsmonn
med middels erosjon. Beregnet normal avling med 350 FE gras/høy og iberegnet tilskudd kulturlandskap/areal. Basert på gjennomsnitts kapitalisert avkastning
med kr 226,- pr daa settes jordverdien til kr 5.650,- pr daa. Samlet for dyrket areal og innmarksbeite på 27,3 daa en markedsverdi med kr 150.000,-.
Ingen utarbeidet oppdatert skogplan for eiendommen. Ingen opplysninger om bundet fredet skogareal eller vernskog. Opplysninger om uttak av sagtømmer
819 m3 i 2012, arealene er ikke iplantet etter avvirkningen. Forøvrig ingen opplysninger om bestand, skogpleie og hogsthistorikk ved skogsarealer. Ingen
fremlagte oppgaver over virkesleveranser. Tilvekst og avkastning ved skognæringen antas med normalt omfang. Behov for tynning, markberedning og
nyplanting ved skogarealene. Plukkhogst for jevnere bestand anbefales.
Driftsoverskudd beregnet fra tømmerpris kr 390 pr m3. Avsetning med 10% til skogavgift og kr 90 pr m3 i produksjonsutgifter. Medtatt kr 10 pr daa i faste
kostnader (adm/regnskap).
Årlig avkastning med produksjonsevne pr daa gir da et driftsoverskudd med 290 kr/m3 ved avvirkning.
Opplyst produksjonsevne med 0,24 m3/daa basert på total produksjonsevne med 24 m3. Hogstkvantum ved normalt omløp anslagsvis 18 m3 (0,18 m3/daa).
For årlig avkastning er hogstkvantum ved normalt omløp lagt til grunn. Grunnlag for 62,0 daa skog med høy/middels bonitet og 36,4 daa skog med lav bonitet.
Tillegg for 10,9 daa uproduktiv skog.
Kapitalisert avkastning gir da skogen en markedsverdi med kr 110.000,-.
Kapitalisert jaktrett settes til en markedsverdi med kr 10.000,-.
Erfaringsmessig gir samlede jaktrettigheter et verdigrunnlag opp mot kr 5,- pr daa. Samlet årlig verditilskudd for denne eiendommen medtatt med kr 350,- (ca
kr 2,5 pr daa).
Verdien for allmenningsrett i Eidsvoll Almenning settes til kr 10.000,-.
Det er ikke vurdert verdi for evt beiterett.
Kostnader / andel fellesutgifter
Tilknyttet Sameiet Ulvinmyravegen veglag opprettet for Ulvinmyravegen fra asfaltert vei ved Morskogen. Opplyst veilag tilknyttet 36 eiendommer med
tilsammen 204 andeler. Opplyst at denne eiendommen representerer 16 andeler i veilaget. Brøytekostnader og vedlikeholdskostnader tilknyttet privat
veiadkomst for flere boligeiendommer med kr 700,- pr andel, totalt for denne eiendommen pr dato med kr 11.200,- pr år.
Forøvrig ingen kjente felles utgifter med andre eiendommer.

Teknisk verdiberegning
Bygg A: Enebolig

Bygg B: Låve

Beregnede byggekostnader
Verdireduksjon
Beregnede byggekostnader etter fradrag
Beregnede byggekostnader
Verdireduksjon
Beregnede byggekostnader etter fradrag

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag
Tomteverdi inkl. opparbeidelse
Sum beregnet teknisk verdi
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Kr.
43% - Kr.
= Kr.
Kr.
50% - Kr.
= Kr.
= Kr.
+ Kr.
= Kr.

1 405 967
604 566
801 401
900 000
450 000
450 000
1 251 401
425 820
1 677 000
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Verditakst-fasteiendom
Markedsanalyse
Eiendom med beliggenhet på Morskogen/Ulvinmyra på Minnesund i Eidsvoll kommune. Område med jordbruk og spredt enebolig- samt noe fritidsbebyggelse.
Det er omsatt noen eiendommer i området det siste året, men salgsummene er noe sprikende. Bygningsmasse med med noe varierende håndverkmessig
utførelse.
Konsesjonsbelagt eiendom. Verdi av skogareal med produktiv og uproduktiv skog er vurdert ut i fra opplysninger om bestående skog, avkastningsverdi og
bonitet beskrevet ovenfor.
Ved verdikonklusjonen er tatt høyde for de landbrukstekniske forhold som er kommentert under økonomi ovenfor. Disse verdiene fremkommer ikke ved den
tekniske verdiberegningen.
Det oppnås gode priser i markedet.
Eiendommen vurderes som et kurant panteobjekt.

Verdikonklusjon
Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes!
Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes:

Markedsverdi

Kr. 2 500 000,Sted og dato
Elverum 07.10.2018
Knut Roger Furuseth

Dokumentkontroll
Fremlagt
Salgsprospekt fra 2013. Samsvarerklæring fra 03.07.2015 vedr strømkabel til låve.
Pantattest må fremlegges ved et salg.
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Forsikring

IF skadeforsikring
Polisenummer: 0816298

Kommunale avgifter

Kr. 5 125 pr. år
Ca-beløp. Inkluderer slamtømming og renovasjon. Kommunen har ikke innført
eiendomsskatt.
Veivedlikehold kr 11200,- pr år til veilaget pr år.

Pliktig medlemsskap Frivilling medlemskap i Morskogen Vel, kr 100,- https://www.minnesund.info
i velforening/sameie
Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for
megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen
finner sted.

Meglers vederlag og
utlegg

Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 2 350 000,-) (Kr.42 300)
Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525)
Tilretteleggingshonorar (Kr.8 500)
Totalt kr. (Kr.51 325)
NB! Disse summene betales av SELGER.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg
inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen. Vedlegg til
salgsoppgaven.

Arealangivelser i
salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra brann/
feievesen. Det foreligger samsvarserklæring på el-anlegget som var nytt i
2014.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre
annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker
løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.
Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver
budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en
forsvarlig avvikling av budrunden. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3
første ledd, har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke
å ta i mot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Budgiver skal angi ønske om
overtagelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud. Konsesjon bør være innvilget før
overtagelse.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger
Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald,
har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen
har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde
grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl.
Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar
etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man
ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst
på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at
eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle
mistenkelige transaksjoner.
Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at
meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i
handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av
oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik
kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra
gjennomføringen av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle
kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et
kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Finn.no:
Lokalområde

Minnesund

BUDSKJEMA
For eiendom
Bjørkhaug - Ulvinmyravegen 409, 2092Minnesund
Gnr. 195 Bnr. 31 i Eidsvoll kommune
Oppdragsnummer 1-18-0032

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM :
Kjøpesum
+ omkostninger ihht. opplysninger i salgsoppgave
KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK :
Låneinstitusjon

Kr. _____________________________

Referanse & tlf.nr.

Egenkapital:
Totalt

kr
kr

EGENKAPITALEN BESTÅR AV :

Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

KRYSS AV HER DERSOM DU ØNSKER :

En uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig
Et uforbindtlig tilbud på boligkjøperforsikring

ØNSKET OVERTAGELSESDATO
NÆRVÆRENDE BUD ER BINDENDE FOR
UNDERTEGNEDE FREM TIL OG MED DEN
Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 (akseptfrist)

EVENTUELLE FORBEHOLD (eks. finansiering, salg av egen bolig etc.) :

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er
bindende for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres
innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at bud kan kreves fremlagt av kjøper ref. regler for budgiving.
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til
hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept.
Navn:
Navn:
Personnr:
Personnr:
Postadresse:
Postadresse:
Postnr / poststed:
Postnr / poststed:
Tlf.arb
Tlf.arb
Tlf.priv
Tlf.priv
E-mailadr:
E-mailadr:
Dato:
Dato:
Sign:

Sign:

Legg ved legitimasjon her

Legg ved legitimasjon her

Besøksadresse
Lindbergbakken 3

Telefon
23 90 50 11

Telefaks

E-mail:
mona@mbeiendom.no

Mona Bjerke Eiendom AS
Orgnr. 815242602

SELGE ELLER LEIE UT EIENDOM?
Skal du selge, leie ut eller refinansiere
din bolig-, fritid- eller næringseiendom?
Ta kontakt for en rask, uforpliktende verdivurdering og
tilbud på våre tjenester!
Med vennlig hilsen
Mona Bjerke Eiendom AS

Mona Bjerke
Daglig leder / eiendomsmegler MNEF
Tlf. 23 90 50 11 – mob. 926 39 061
mona@mbeiendom.no

www.mbeiendom.no

Forbrukerinformasjon om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

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

Gjennomføring av budgivning:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og
motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra
budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID, eller MinID. Med skriftlige
bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist,
overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig o.l. Normalt vil ikke et bud med
forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren
ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke
sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige
interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist
som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig
grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megler vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så
snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel er kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av
budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å
bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Viktige avtalerettslige forhold:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet
ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller
budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke
ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er f.eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger
en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
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GI BUD MED BANKID

IDENTIFISER MED BANKID

REGISTRERING AV BUD

ELEKTRONISK SIGNERING

BUDRUNDEN

På eiendommens
annonse vises det
en “Gi bud”-knapp
for elektronisk
budgivning.

Innlogging fungerer på
samme måte som i din
nettbank. Du kan også
bruke BankID App (iOS/
Android) eller BankID
på mobil.

Nettsiden hjelper deg
med korrekt utfylling
av budmeldingen.

BankID lar deg signere
budmeldingen elektronisk.
Budmeldingen overføres
til eiendomsmegleren.

Etter signering vil du
motta en SMS-kvittering.
Gi budforhøyelser med
BankID eller ved å svare
på SMS-kvitteringen.

NYTT BUDREGLEMENT
Fra 01.01.14 gjelder nye regler for budgivning. Benytt
“Gi bud”-knappen på eiendommens annonse for å registrere
ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen åpner nettsiden
TryggBudgivning.no som er integrert i meglersystemet.
Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk
inn i budjournalen på den respektive eiendommen.
Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke BankID.
Det er derfor viktig å huske å ta med deg din BankID-brikke
på budgivningsdagen. Du kan gi bud fra datamaskin, nettbrett
eller smarttelefon.

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke
å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler.
Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering
pr. SMS om at budet er mottatt.
Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt
med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som
du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres også
automatisk inn i meglersystemet.

Lykke til

LØSNINGEN ER EN DEL AV MEGLERSYSTEMET WEBMEGLER
OG LEVERES OG DRIFTES AV WEBSYSTEMER AS
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