
Arealeffektiv tomannsbolig over 1 1/2 plan.
Anne Moes gate 2A, 2406 Elverum

Tomannsbolig P-rom: 102 kvm - Bta: 109 kvm - Bra: 102 kvm Fellestomt 328 kvm Pris 2.375.000,-
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Eier Maria Kristin Larsen og Egil Jonas Hodne

Type eiendom Tomannsbolig

Adresse Anne Moes gate 2A
2406 Elverum

Eiendommens beste egenskaper:

Nyere bygg. Oppført 2011.
3 soverom
Stort og lekkert bad
Kort vei til sentrum og Glomma
Rett ved fine turstier
Arealeffektiv planløsning
Solrikt
Vannbåren varme i 1. etasje

Beliggenhet,
adkomst

Eiendommen ligger skjermet til like ved Glomma.
Fra Elverum sentrum, følg Hamarvegen og ta til venstre inn på Vestsivegen.
Følg veien frem til Cirkle K og ta til venste inn på Anne Moes gate.
Eiendommen er så den første på venstre side. Det vil bli skiltet med Mona
Bjerke Eiendom skilt til fellesvisning.

Nærområdet Tomannsboligen ligger i et etablert boligområde med enebolig og
småhusbebyggelse, samt noe handelsvirksomhet. Gangavstand til nærmeste
dagligvare/post i butikk.
Eiendommen ligger omlag 600 meter fra sentrum, hvor man finner de fleste
servicetibud. Her finnes et bredt utvalg av aktivitetstilbud, blant annet
treningssenter, svømmehall, bowlinghall, sykehus, kino og 2 store
shoppingsentre. Elverum kan også by på flere puber og serveringssteder. Er du
av typen som liker idrett, kan Elverum skilte med bl.a. flere fotballbaner,
håndballhaller og turn/klatrehall.

Det er ca. 300 meter til Elverum skysstasjon, med gode tog- og
bussforbindelser til bl.a. Oslo, Gardermoen og Hamar.
Glomdalsmuseet ligger i underkant av 600 meter fra eiendommen, med
direkte kobling til Skogmuseet, med fine turstier, sommer som vinter.

Nydelig tursti langs Glomma, som befinner seg i gangavstand fra eiendommen,
med mange fine turmuligheter og uteaktiviteter i forbindelse med elven og
Skogmuseet.
Fra eiendommen er det kort vei til skole og barnehage, blant annet Vestad
barneskole (1,3 km), Terningen barnehage (1,7 km) og Espira Nordmo
barnehage (1,6 km). Det er også kort vei til både ungdomsskole og
videregående skole, samt høyskolen på Terningen arena.

Type, eierform og
byggeår

Tomannsbolig Eierseksjon, oppført i 2011

Bygninger og
byggemåte

Vertikaldelt tomannsbolig over 1 1/2 plan uten kjeller. Oppført i 2011.
Tilhørende bod på 5 kvm. ved inngangsparti med utvendig adkomst, samt to
frittstående uteboder på ca. 2,2 kvm hver ved parkeringsplassen. Den ene
boden er fra byggeåret, den andre er selvbygd i 2018.

Antall rom (evt.
senger)

Oppholdsrom: 2, Soverom: 3, Bad: 1, Ekstratoalett: 1, Antall rom: 5



Arealer og fordeling
per etasje

Primærrom: 102 kvm, Bruksareal: 102 kvm, Bruttoareal: 109 kvm

Halvpart av tomannsbolig over 1 1/2 plan.

1. etasje: Gang, stue, kjøkkendel, bad og soverom. Utvendig bod med adkomst
fra terrasseplatting ved delvis overbygget inngangsparti.

Gang: Gang med god plass til å henge fra seg yttertøy. Adkomst til bad. Trapp
opp til 2. etg og adkomst videre inn til stue.
Stue: Romslig stue med åpen kjøkkenløsning og adkomst til terasseplatting på
ca 25 kvm. Peisovn.
Kjøkken: Lyst og moderne kjøkken. God plass til spisekrok. Åpen løsning mot
stuen. Godt med skap- og benkeplass. Opplegg for oppvaskmaskin.
Frittstående hvitevarer.
Soverom 1: Lyst hovedsoverom. God plass til garderobeskap og dobbeltseng.
Bad: Lekkert, flislagt bad med servant på innredning, dusjhjørne og vegghengt
wc. Opplegg for vaskemaskin.

2.etg/loftsplan: stue, toalettrom/bod og 2 soverom.

Loftsstue: Koselig stue med skråtak og takvindu. Plass til sofakrok. Adkomst til
bad.
Soverom 2: Litt mindre soverom, men likevel med god størrelse. Skråtak.
Soverom 3: Større enn soverom 2. Skråtak.
Bad/toalettrom: Bad i annen etasje, med wc og servant. Opplegg for
vaskemaskin. Opprinnelig bod, med god plass.

Møblering / utstyr Eiendommen selges umøblert, med unntak av frittstående hvitevarer.
Lysekrone over kjøkkenbord medfølger ikke, ei heller ingen andre møbler og
gjenstander.
Dersom hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen
garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

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 Tomannsbolig oppført i 2011. Gulvflater med laminat, belegg og fliser. Vegger
med MDF-plater og forblendingsstein på vegg bak peisovn.
Håndslukkerapparat.
Brann- og tyverianlegg tilknyttet vaktselskap.
Kabel tv fra Canal Digital og fiber fra Eidsiva.
Terrasseplattingen både på fremsiden og baksiden er overflatebehandlet med
terrassebeis i 2018.

Oppvarming Vannbåren gulvvarme i hele første etasje, ellers generell oppvarming med
strøm og vedfyring. Peis i stuen.

Parkering Felles biloppstillingsplass med plass til 4-5 biler.

Areal og eierform
(opplysninger om
evt. feste)

Areal: 328 kvm, Eierform: Fellestomt



Tomt og hage Hovedsaklig flat og lettstelt tomt. Pent opparbeidet med plen, busker og bed.
Støyskjerm ved hovedinngangen ut mot lokal veg. Inngjerdet hage.
Gruset, felles innkjøring. Felles parkering for 4-5 biler . Tomtearealet er felles
med naboenheten, men hver av enhetene vedlikeholder og steller hver sin del.

Eierbrøken på 77/168 (46%) henger igjen fra eiendommen som brant ned før
den nåværende ble satt opp. Det ble ikke søkt om reseksjonering av de som
oppførte nåværende tomannsbolig. Det er i følge kommunen ikke vanskelig å
søke om ny seksjonering slik at eierbrøken blir 50/50 siden begge seksjoner er
identiske. Dokumentasjon på dette kan fåes ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp Adkomst til eiendommen fra kommunal vei via felles privat trafikkareal. Gruset
felles innkjøring.
Tilknyttet kommunale ledninger for vann- og avløp, via felles private
stikkledninger.
Det må påberegnes felleskostnader til snøbrøyting og veivedlikehold.

Reguleringsplan Eiendommen er regulert til bolig og underlagt reguleringsplan for Vestad Syd,
plan nr. 1/83 fra 14.03.1985.
og kommunedelplan for Elverum byområde, planid 427 2018006.

Tinglyste rettigheter
og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen
budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Ferdigattest Det foreligger ferdigattest for begge seksjonene, datert 16.11.2011.

Prisantydning 2 375 000,-

Beregnet
totalkostnad

2 375 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
59 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 375 000,-))
6 300,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt))
--------------------------------------------------------
66 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 441 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at
eiendommen selges til prisantydning.

Takst /
tilstandsrapport

Utført av : Knut Roger Furuseth / Knut Roger Furuseth
Takstdato : 22.01.2019
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 602 000,-
Markedsverdi : 2 500 000,-
Teknisk verdi : 2 602 000,-
Ligningsverdi : 813 300,-
Sekundær ligningsverdi : 2 927 879,-
Ligningsverdi pr. : 31.12.2017

Energiforbruk og
energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter B
Eier skal fremlegge energiattest for kjøper, før avtale om salg av eiendommen
blir ingått. Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig
anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er



inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers
regning innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Kjøper må skriftlig
anmode om energiattest innen kjøpekontrakten er underskrevet. Energiattest
for denne eiendommen er vedlagt salgsoppgaven.

Forsikring Gjensidige
Polisenummer: 84556326

Kommunale avgifter Kr. 15 329 pr. år
Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt, renovasjon, vann og avløp.

Leieinntekter Boligen regnes som et godt utleieobjekt.

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

Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525)
Kommunale opplysninger (Kr.5 000)
Markedspakke/internett (Kr.10 500)
Tilretteleggingshonorar (Kr.7 900)
Meglerprovisjon (Kr.32 000)
Fotografering og planskisse (Kr.2 000)
Oppgjør- og tinglysningsarbeid (Kr.8 750)
Totalt kr. (Kr.66 675)

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

Arealangivelser i
salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst og er ikke kontrollmålt av megler.

Andre opplysninger Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller
brann/feievesen.
Siste feiing gjennomført i oktober 2012. Ingen merknader.

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 å ikke 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.

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 selv er ansvarlig for eventuelle
kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et
kontraktsrettslig ansvar overfor megerforetaket.

Finn.no:
Lokalområde

Grindalsmoen



Anne Moes gate 2A
2406 ELVERUM
Gnr. 13   Bnr. 130   Snr. 2   
Elverum kommune

Benevnelse BRA
Halvpart av tomannsbolig 102 m²
Utebod 0 m²
Fullstendig arealoversikt inne i rapporten

  
Tomteareal 328 m²

Markedsverdi

Kr. 2 500 000
 

 
Verditakst - fast eiendom

 

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

Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

Rapportansvarlig

483 678
15.01.2019
22.01.2019

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



Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.
Adresse Anne Moes gate 2A Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Bolignr.

13 130  2  

13 40    

Postnr./sted 2406 ELVERUM

Område/bydel Vestad

Kommune Elverum

Rekvirent Maria Kristin Larsen og Egil Jonas Hodne

Hjemmelshaver(e) Maria Kristin Larsen og Egil Jonas Hodne

Befaringsdato 15.01.2019

Tilstede/opplysninger
gitt av

Maria Kristin Larsen

Premisser - generelle opplysninger
Taksten er utført som en visuell besiktigelse.
Opplysninger om tomteforhold, bygningers alder etc bygger på opplysninger fra rekvirenten. 
Bygningen er vurdert ut i fra hva 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.

På befaringsdagen var det snøtildekket tak, terrasse og uteområder som begrenset den utvendige befaringen.

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 adkomst. Bod ved inngangsparti ikke tilgjengelig ved befaring.
Sanitærinstallasjoner eller elektrisk ledningsnett er ikke funksjonstestet. Ukjent tilstand ved tekniske anlegg.
Ingen opplysninger om utleieforhold, borett, konsesjon, forkjøpsrett eller særeie. Opplysninger fremskaffes av megler.
Det er ikke undersøkt dagens arealbruk i forhold til brukstillatelsen for eiendommen.
Gulv er ikke fullstendig kontrollert i forhold til planhet og helningsavvik.
Boligen er ikke fullstendig kontrollert i forhold til dagslyskrav (min 10% av gulvarealet) og volumkrav (min 15 m3) for oppholdsrom (stue, kjøkken, soverom og
kontor).

Eiendommens samlede areal med 633,8 m2 er hentet fra Elverum kommunes kartsider på internett. Henholdsvis med 466,9 m2 for tomt 13/130 og 166,9 m2 for
tomt 13/40. Opplysninger om tomtens størrelse må verifiseres hos Elverum kommune eller hos Statens Kartverk. Disponibelt tomteareal for denne seksjonens
angitt med seksjonsbrøk 91/168 for eiendommen 13/30 og seksjonsbrøk 154/336 for eiendommen 13/40 som tilsammen utgjør et areal på 328,4 m2.
Seksjoneringsbrøk angitt ved Elverum kommunes kartsider.
Tomtearealene er usikre grunnet opplysninger fra Elverum kommune om at tomtene ikke er oppmålt etter koordinater. I tillegg opplyst at boligen ikke er
seksjonert på nytt for nybygget etter tidligere nedbrent bolig.

Sammendrag
Eiendom med beliggenhet i etablert boligområde på Vestad i Elverum kommune. Ca 300 m til dagligvare med post i butikk. Ca 1,5 km til skole og barnehage. Ca
600 m til Elverum sentrum.
Boligseksjon (eierseksjon og sameie) med 1½ etasje ved vertikaldelt 2-mannsbolig på Vestad i Elverum kommune. Byggeår 2011. Grunnmurer med
ringmurselementer. Gulvkonstruksjon 1.etasje med støpt plate på mark. Yttervegger i bindingsverk med utvendig liggende kledning. Brannskillende vegger
mellom seksjoner. Etasjeskille med antatt isolert trebjelkelag. Kaldtloft over 2.etasje, isolerte rafteloft. Saltakskonstruksjon tekket med betongtakstein. Tilknyttet
kommunalt vann og avløp.
Primæroppvarming med vannbåren gulvvarme, strøm og vedfyring. Opplyst vannbåren gulvvarme ved hele 1.etasje. Innvendig stålpipe, ildsted med vedovn i
stue 1.etasje. 
Overflater og installasjoner med normal standard og vedlikehold byggeåret tatt i betraktning. Innvendige flater med generelt normal bruksslitasje. Ingen
vesentlige feil eller mangler ble avdekket i forbindelse med befaringen. Mindre utbedringer og vedlikeholdsarbeid samt noe oppgraderinger må påregnes.
For utfyllende opplysninger samt øvrige merknader vises til beskrivelsen nedenfor. Se også anmerkninger angitt under egne premisser.
 

Områdebeskrivelse - beliggenhet - miljø
Eiendom med beliggenhet i etablert boligområde på Vestad i Elverum kommune. Ca 300 m til dagligvare med post i butikk. Ca 1,5 km til skole og barnehage. Ca
600 m til Elverum sentrum.
Normale solforhold. Noe begrenset utsikt. Friareal umiddelbar nærhet.
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Reguleringsmessige forhold
Regulert til boligområde. Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Vestad Syd fra 1985. Planid 198301.

Eiendommens tomt
Tomteareal 328,4 m2 Type tomt Eiet  

Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.)

Avkjøring fra kommunal asfaltert vei. Gruset felles innkjøring. Felles parkering for ca 4 kjøretøyer.
Etablert egen hage med plen og noe beplantning. Støygjerde mot nord, forøvrig hovedsakelig gjerde rundt hele eiendommen.
Treplatting ved overbygget inngangsparti mot nord, gulvareal ca 11 m2. Terrasseplatting mot syd med adkomst fra stue og terreng ved 1.etasje, gulvareal ca 25
m2.
Frittstående redskapsbod.
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg. Antatt taknedløp til kommunalt overvann.

Terrengforhold

Grunnet årstiden lot det seg ikke gjøre å inspisere fallforhold på terreng fra grunnmur.

Eiendommens bygninger
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Tomannsbolig 2011

Utebod 2011

Likningsverdi (år)  

Kjøpsår

Forsikringsselskap Gjensidige Type forsikring Antatt fullverdi Polisenummer

Bygningsmessig beskrivelse
Fundamentering, grunnmur og kjellergulv

Antatt grunne bestående av sandmasser.
Gulvkonstruksjon med støpt plate på mark antatt utført med fuktsperre og isolert mot grunn.
Opplyst gulv med vannbåren varme i hele 1.etasje. 
Grunnmurer antatt med istøpte og isolerte ringmurselementer utvendig med fibersementplate.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader

Yttervegger i bindingsverk med utvendig liggende kledning. Antatt isolert med mineralull. Skillevegg mot naboleilighet antatt utført etter gjeldende brann- og
lydkrav for byggeåret.
Etasjeskille med antatt isolert trebjelkelag.
Antatt isolerte himlinger mot kaldtloft samt skråhimlinger med mineralull. Tilkomst til rafteloft fra luker i knevegger 2.etasje, kaldtloft over 2.etasje uten etablert
tilkomst. Ventilering takkonstruksjon antatt ved raft og under mønestein.
Malt og lakkert tretrapp til 2.etasje. Åpne opptrinn. Montert rekkverk samt håndløper på vegg.
Terrasseplatting mot syd samt delvis overbygget platting ved inngangsparti. Plattinger antatt fundamentert på Lecastein. Konstruksjoner uten rekkverk. Opplyst
terrasse/platting overflatebehandlet med terrassebeis 2018. 
 

Dører og vinduer

Vinduer med isolerglass. Delvis med faste midtsprosser.
Innerdører av lettdører. Terrassedør med isolerglass. Laminert ytterdør med glassfelt. Malt tredør til utvendig bod.
Dører og vinduer fra byggeåret.

Takkonstruksjon med yttertak

Saltakkonstruksjon tekket med betongtakstein. Montert takvindu ved loftsstue.
Montert stigetrinn til pipe med feieplattform.
Montert snøfangere.
Renner og nedløp av metall.
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Piper, ildsteder og oppvarming

Innvendig ett-løps stålpipe. Forblendingsstein på vegg bak vedovn. Sotuttak fra skuff under tilkoblet vedovn stue 1.etasje.
Ildsted i stue 1.etasje med vedovn montert på glassplate. Toppmontert røykgassrør. Vedovn antatt fra byggeåret.
Funksjon og tilstand ved pipe og ildsteder må forøvrig vurderes av fagmann. Ingen fremlagte opplysninger om påbud etter feierinspeksjon.
 
Oppvarming med vannbåren gulvvarme, strøm og vedfyring. Opplyst vannbåren gulvvarme ved hele 1.etasje. Innvendig stålpipe, ildsted med vedovn i stue
1.etasje.

Bad og vaskerom

Bad i 1.etasje. Gulv og vegger med fliser. Installasjoner med veggmontert WC, innredning med servant og dusjhjørne. Opplegg for vaskemaskin. Balansert
ventilasjon. Tilluft via spalte under dørblad. Oppvarming med vannbåren gulvvarme.
 
Toalett i 2.etasje. Gulv med belegg og vegger med malte plater. Installasjoner med servant og gulvmontert WC. Opplegg for vaskemaskin. Balansert ventilasjon.

Kjøkken

Kjøkken med åpen løsning mot stue. Innredninger opplyst fra 2011. Glatte laminerte fronter, laminerte skrog og benkeplater. Veggflater over kjøkkenbenker
med fliser. Nedfelt oppvaskkum i metall. Ventilator opplyst tilknyttet ventilasjonsanlegg med tanke på varmegjenvinning. Opplegg for oppvaskmaskin.

Innvendige overflater

Gulvflater med laminat, belegg og fliser. Vegger med malte MDF-plater, forblendingsstein på vegg bak vedovn. Himlinger med himlingsplater.
Utvendig bod med betonggulv og panelvegger.
Overflater hovedsakelig fra byggeåret, generelt normal bruksslitasje.
Overflater våtrom kommentert ovenfor.

Elektrisk anlegg

Sikringsskap med jordfeilautomater plassert i bod 1.etasje. 3-fase 230V anlegg med 40A hovedsikringer. Kurser er merket i skap.
Digital strømmåler. Hovedsaklig skjult ledningsnett.
Oppvarming med vannbåren gulvvarme i hele i 1.etasje, driftet på el-kassett. Øvrig med panelovner samt vedovn i stue 1.etasje.
Ingen påviste skader ved kontakter, brytere og bokser.
Ingen opplysninger om tilsyn av el-anlegget. Krav om samsvarserklæring for utførte el-installasjoner etter 1999.
Funksjon og tilstand må forøvrig vurderes av fagmann.

VVS-installasjoner

Vannforsyning fra kommunalt vannverk. Inntaksledning med PEL-plast, stoppekran plassert i bod 1.etasje. Røropplegg fra byggeåret med rør-i-rørsystem og
noe lokale Cu-rør. Fordelingsskap plassert i bod, antatt drenasje til gulv med sluk. Opplyst frostsikker utekran. Varmtvannsbereder plassert i bod, kapasitet ca
200 liter. El-kassett og fordelerstokker for vannbåren gulvvarme plassert på bod 1.etasje. Bod ikke tilgjengelig ved befaring.
Tilkoblet kommunalt avløpsnett. Innvendige avløpsrør med PP-plast fra byggeåret. Kloakk antatt luftet over tak.
Funksjon og tilstand må forøvrig vurderes av fagmann.

Annet

Utplassert brannslukningsapparat.
Ventilasjonsaggregat plassert på bod 1.etasje.
Opplyst kabel-TV fra Canal Digital og fiber fra Eidsiva.
Montert brann-/tyverianlegg tilknyttet vaktselskap.

Generelt om andre bygg

2 frittstående uteboder bygd sammen, opplyst fra 2011 og 2018.
Fundamentering på Lecapunkt. Vegger med bordlaft. Gulv med trebord. Saltak tekket med papp, uten renner/nedløp. Enkel slagport. Uten vinduer.

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.
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Halvpart av
tomannsbolig

Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

1.et 68 63 63 0 Stue, kjøkken, bad, soverom,
entre/gang.

Bod/teknisk rom med utvendig
adkomst. Gulvareal ca 5 m2. 

2.et 41 39 39 0 2 soverom, loftstue og toalett.

 

Sum 109 102 102 0  

Utebod Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

1.et 0 0 0 0 Utebod. Gulvareal ca 5 m2.

 

Sum 0 0 0 0  

                                                               
Sum alle bygninger 109 102 102 0  

Kommentarer til arealberegningen

Fullt bruksareal for arealer omsluttet av yttervegger. Arealer 2.etasje med skråhimlinger og redusert målbarhet grunnet lave himlingshøyder (< 1,9 m).
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).
Overbygget inngang, terrasser og loft uten målbare arealer.
 
Tilleggsareal for boder utenfor hovedseksjonen med tilsammen ca 10 m2. Arealer er etter nye retningslinjer ikke medtatt ved arealoversikten ovenfor.

Kommentarer til planløsningen

Halvpart av vertikaldelt 2-mannsbolig (eierseksjon og sameie) med 1½ etasje. Intern trappeforbindelse mellom etasjer. Kjøkken med åpen løsning mot stue.
Adkomst til rafteloft, kaldtloft uten adkomst.
Overbygget inngangsparti ved 1.etasje. Adkomst til terrasse mot sydvest fra stue 1.etasje og terreng.
Frittstående utebod.

Kommentarer til Grunnboksbladet m.m.
Borett

Det er ikke oppgitt borett heftet til eiendommen.

Konsesjon

Det er ikke konsesjonsplikt på eiendommen.

Sameie

Eiendommen er eiet i sin helhet av hjemmelshavere.

Forkjøpsrett

Det er ikke oppgitt 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
Utleieforhold / Brutto årsleieinntekt. (Egenleie ikke vurdert)

Boligen er ikke utleid.
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Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kostnader / andel fellesutgifter

Ingen kjente felles utgifter med andre eiendommer.
Det må beregnes felleskostnader til snøbrøyting og veivedlikehold.

Teknisk verdiberegning
Bygg A: Tomannsbolig Beregnede byggekostnader   2 264 781

 Verdireduksjon 6% - 135 887

Beregnede byggekostnader etter fradrag  = 2 128 894

Bygg B: Utebod Beregnede byggekostnader   25 000

 Verdireduksjon 6% - 1 500

Beregnede byggekostnader etter fradrag  = 23 500

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag  = 2 152 394

Tomteverdi inkl. opparbeidelse  + 449 932

Sum beregnet teknisk verdi  = 2 602 000

Markedsanalyse
Eiendommen ligger i et etablert boligstrøk sydøst for Elverum sentrum. Det er omsatt eiendommer i området det siste året, men salgsummene er noe sprikende.
Det oppnås gode priser i markedet.
Boligen fremstår med godt vedlikehold og generelt normal standard byggeåret tatt i betraktning.

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
20.01.2019

 
 Knut Roger Furuseth Ragnar Øien

Dokumentkontroll
Fremlagt

Ingen dokumenter er fremlagt.
Pantattest må fremlegges ved et salg.
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Adresse Anne Moes gate 2 B

Postnr 2406

Sted ELVERUM

Andels- 
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 13

Bnr. 130

Seksjonsnr. 1

Festenr.

Bygn. nr. 300207455

Bolignr. H0101

Merkenr. A2019-960435

Dato 07.01.2019

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Innmeldt av Maria Kristin Larsen

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
 A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.



Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, • deler av boligen ikke er i bruk,
og kan forklare avvik mellom beregnet og målt • færre personer enn det som regnes som normalt
energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet  bruker boligen, eller
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt • den ikke brukes hele året.
dersom:

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer 
men dette vil ikke påvirke boligens energimerke. på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Tips 2: Luft kort og effektivt
Tips 3: Redusér innetemperaturen
Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.
anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av
er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke. bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav
opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør til godt inneklima og forebygging av fuktskader og 
derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. andre byggskader.
Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

- Utføre service på ventilasjonsanlegg

- Installere luft/luft-varmepumpe
- Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)



Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan-
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over informasjon om beregninger, se
oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for. www.energimerking.no/beregninger

Registrering: Attest utstedt med enkel registrering.

Bygningskategori: Småhus
Bygningstype: Tomannsbolig vertikal delt
Byggeår: 2011
Bygningsmateriale: Tre
BRA: 107
Ant. etg. med oppv. BRA: 2
Detaljert vegger: Nei
Detaljert vindu: Nei

Teknisk installasjon
Oppvarming: Elektrisitet

Ved
Ventilasjon: Balansert

Detaljering varmesystem: Elektriske ovner og/eller varmekabler
Lukket peis eller ovn



For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se  www.enova.no/hjemme 
eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes  av aktuell attest under Offisielle energiattester i
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig
inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale
søke opp bygninger og hente fram energiattester som er opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da
laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk" Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen
beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om eller gjennomføring av energieffektivisering og
boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på
typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene
for energikarakteren baserer seg på NS 3031 Plikten til energimerking er beskrevet i
(www.energimerking.no/NS3031) energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen
kan du finne på www.energimerking.no



Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)
Adresse: Anne Moes gate 2 B Gnr: 13
Postnr/Sted: 2406 ELVERUM Bnr: 130
Leilighetsnummer: Seksjonsnr: 1
Bolignr: H0101 Festenr: 
Dato: 07.01.2019 15:21:02 Bygnnr: 300207455
Energimerkenummer: A2019-960435
Ansvarlig for energiattesten: Maria Kristin Larsen
Energimerking er utført av: Maria Kristin Larsen

Tiltak på luftbehandlingsanlegg
Tiltak 1: Utføre service på ventilasjonsanlegg
Balanserte ventilasjonsanlegg bør kontrolleres jevnlig for å sikre at de fungerer som de skal. Filtere bør skiftes jevnlig.

Tiltak på elektriske anlegg
Tiltak 2: Temperatur- og tidsstyring av panelovner
Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres 
termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og 
tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak på varmeanlegg
Tiltak 3: Installere luft/luft-varmepumpe
Det kan vurderes å installere en luft/luft-varmepumpe (også kalt komfortvarmepumpe). Den henter "gratis" varme fra uteluften som 
tilføres inneluften, og reduserer dermed energiutgiftene til oppvarming i boligen. Best utnyttelse fås ved en åpen romløsning. For hver 
kilowattime varmepumpen bruker i strøm, gir den gjennomsnittlig over fyringssesongen 2 - 3 kilowattimer i varmeutbytte. 

Brukertiltak
Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av 
boligens energibruk går til oppvarming. 

Tips 2: Luft kort og effektivt
Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av 
gulv, tak og vegger.

Tips 3: Redusér innetemperaturen
Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også 
varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av 
døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler 
foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom 
vinduene. 

Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten



Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig
Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei 
vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. 
Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tips 5: Slå av lyset og bruk sparepærer
Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tips 6: Vask med fulle maskiner
Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tips 7: Slå el.apparater helt av
Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tips 8: Spar strøm på kjøkkenet
Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann 
enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av 
microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøl- og frys skal 
avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet/boksen (nye kjølekap har ofte automatisk 
avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. 
Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker 
energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske- og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tips 9: Velg hvitevarer med lavt forbruk
Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det 
minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er 
merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene. 

Tips 10: Fyr riktig med ved
Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når peisen 
ikke er i bruk.



SITUASJONSKART 

Eiendom: 

Gnr: 13 Bnr: 130 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Anne Moes gate 2A, 2406 ELVERUM, med 
flere

Hj.haver/Fester: , , med flere 

ELVERUM 
KOMMUNE 

Dato: 28/1-2019   Sign: Målestokk 
1:1000

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, 
kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere. 
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BUDSKJEMA

For eiendom

Anne Moes gate 2A, 2406Elverum

Gnr. 13 Bnr. 130 Snr. 2 i Elverum kommune

Oppdragsnummer 1-18-0046

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM :

Kjøpesum Kr. _____________________________

+ omkostninger ihht. opplysninger i salgsoppgave

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK :

Låneinstitusjon Referanse & tlf.nr.

Egenkapital: kr

Totalt 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:
lt@mbeiendom.no

Mona Bjerke Eiendom AS
Orgnr. 815242602



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.



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.

tryggbudgivning.no

NYTT BUDREGLEMENT

- den enkleste 

og mest  sikre 

måten å by på 

bolig i dag!

GI BUD MED BANKID

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

IDENTIFISER MED BANKID

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

REGISTRERING AV BUD

Nettsiden hjelper deg 
med korrekt utfylling 
av budmeldingen.

ELEKTRONISK SIGNERING

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

BUDRUNDEN

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

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

Lykke til!



 
 
 
 

 

SELGE ELLER LEIE UT EIENDOM? 
 

Skal du selge, leie ut eller refinansiere  
din bolig- eller fritidseiendom? 

Ta kontakt for en rask, uforpliktende verdivurdering og e-takst,  
samt få et tilbud på våre tjenester! 

 
Med vennlig hilsen 

Mona Bjerke Eiendom AS 

 

  Linda Tronstad 
                           eiendomsmeglerfullmektig MNEF 

                                                     Tlf. 23 90 50 11 – mob. 919 04 401 
                                                                    lt@mbeiendom.no 

 

      www.mbeiendom.no 
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