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SALSOPPGÅVE
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Den Norske Advokatforening
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Advokat Jørund Knardal
Postboks 75, 6101 Volda
Tlf: 70 07 70 07
www.knardal.no - post@knardal.no

Advokat Thore Heggen AS
Org.nr. 983 584 284 MVA
Postadr.: Tonningsgata 42, 6783 Stryn
Besøksadr.: Tonningsgata 42, Stryn
Telefon 57 87 18 66
thore.heggen@sentrumsgaarden.no

Advokat Jørund Knardal AS
Org.nr. 914 795 869 MVA
Postadr.: P.b. 75, 6101 Volda
Besøksadr.: Ørstavegen 10, Volda
Telefon 70 07 70 07
post@knardal.no
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Salsoppgåve etter tvfl. §11-24 over
gnr. 51 bnr. 14 snr. 3, 6160 Hovdebygda, Ørsta kommune.

Salsmåte:

Salet gjeld tvangssal av ein eigedom, og skjer gjennom Søre
Sunnmøre tingrett som tvangssal etter tvangsfullføringslova av 1992,
jfr. særskilt kap. II. Advokat Jørund Knardal er av tingretten
oppnemnt som medhjelpar ved tvangssalet.

Heimelshavar:

Aud Johanne Dalene.

Eigedomen:

Leilegheit beliggande i ein 6-mannsbustad, i Indrehovdevegen i
Hovdebygda. Gangavstand til skule, barnehage og butikk. Det er ca. 4
km. til Ørsta sentrum, med alle sentrumsfunksjonar. I Ørsta er det
også ungdomsskule og vidaregåande skule. Det er ca. 7 til 8 km. til
Volda sentrum med høgskule og sjukehus.
Enkelt opparbeidd tomt, med grusa gardsplass og plen.
Bebyggelsen i området er hovudsakleg frittliggande einebustadar og
konsentrert småhusbebyggelse.
Sameigebrøk 1/8 i eigarseksjonssameiget.

Tomteareal:

1/8 ideell eigarpart av 1.877 m2.

Innhald:

I alt 79 m2 BRA, derav 75 m2 P-rom og 4 m2 S-rom.

Leilegheita i 2. etasje ineheld: Bad/vaskerom, gang, kjøken, stove og 2
soverom. Felleshall med trapp ilag med naboseksjonar nr. 4, 5 og 6.
Garasje: BRA 23 m2 .
Takst:

Kr. 2.500.000,-.

Skattetakst:

Grunnlaget for eigedomsskatt er sett til kr. 1.447.000,-.

Vatn:

Tilknytt offentleg vassverk.

Kloakk:

Tilknytt offentleg kloakk.

Adkomstveg:

Felles innkøyrsle frå kommunal gate.
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Regulering:

Reguleringsplan «Hovdebygda» ikrafttredingsdato 21.05.1980,
kommunedelplan: Reguleringsplan skal fortsatt gjelde.
Og reguleringsplan for flyplassområdet, med delar av Hovdebygda,
Ikrafttredingsdato 21.05.1980. Plan ID: RTK-7815, ifølge oversendt
papir frå kommunen. Detaljreguleringsplan for E39Hovden – Osborg.
Planidentifikasjon:2015001, Planstatus: Planlegging igangsett. Sørleg
del av tomt kjem under denne reguleringa.

Ferdigattest:

06.01.2010

Felleskostnad:

Kr. 8.000 pr. mnd. Som dekkjer forsikring, vatn og kloakk, straum
fellesareal, brøyting, plenklipping og vedlikehald. Separat betaling til
reinhaldsverket og eigedomsskatt.

Rettar og hefte:

På eigedomen er det tinglyst fylgjande servituttar/rettar som fylgjer
eigedomen sin matrikkel ved oveskøyting til ny heimelshavar:
05.11.2009/842457-1/200 Seksjonering opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 1/8

Alle pantedokument og utleggsforretningar vert sletta ved tvangssalet.

Tiltreding:

Kjøpar skal iht. tvfl. §11-24, 2. ledd, betale alle kostnader ved
tiltreding og overtaking av eigedomen, som inkluderer evt. rydding og
nedvask.

Kjøpesum:

I tillegg til bodsummen kjem dokumentavgift med 2,5 % av
kjøpesummen samt tinglysingsgebyr for skøyte med p.t. kr 525,-, samt
evt. tinglysingsgebyr for pantobligasjon kr 525,- og attestasjonsgebyr
kr. 172,-.
Betaling skal finne stad til advokat Jørund Knardal og til den
bankkonto han oppgjev.
Døme for totalpris for kjøpar:
Prisantyding
kr. 2.500.000,Dokumentavgift, 2,5% av prisant. (varierande) kr.
62.500,Tinglysingsgebyr for skøyte (fast)
kr.
525,Evt. tinglysing pantedokument, pr stk. (fast) kr.
525,Attestasjonsgebyr (fast)
kr.
172,Totalpris basert på verditakst
kr. 2.563.722,3
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Ymse:

Eigedomen vert seld på tvangssal, og seljar kjenner ikkje til
eigedomen. Eigedomen vert seld i den stand den er ved visning.
På grunn av den avgrensa rett til å påberope seg feil og manglar vert
interessentane særskilt oppmoda til å undersøkje eigedomen grundig
før bodgjeving.

Vedlegg:

Takstrapport av Jan-Norvald Jønsson datert 30.11.2018,
eigedomsinformasjon Ørsta kommune og informasjon frå sameiget
med vedtekter.

Salsoppgåva godkjent av medhjelpar advokat Jørund Knardal den 13.03.2019.
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Orientering til kjøpsinteresserte om tvangssalg ved medhjelper
Den nye loven om tvangsfullbyrdelse trådte i kraft 1. Januar 1993. En
av de viktigste endringene i forhold til den tidligere lov er at
tvangssalg av fast eiendom i stor utstrekning skjer gjennom
medhjelper, i stedet for ved tvangsauksjon.
Det er lovens hensikt at slike salg skal foregå mest mulig likt frivillige
salg gjennom advokat eller eiendomsmegler. På en del viktige punkter
er det imidlertid forskjell.
Den som er interessert i å gi bud på en leilighet eller eiendom som er
under tvangssalg, bør merke seg følgende:
Opplysninger om eiendommen
Den oppnevnte medhjelper plikter å innhente og kontrollere
nødvendige opplysninger om eiendommen, på samme måte som ved
vanlig eiendomsmegling.
Disse opplysninger skal nedtegnes i en salgsoppgave, som skal tilstiles
alle kjøpsinteresserte.
Det skal dessuten av holdes visninger på vanlig måte.
Feil og mangler
Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand
den befinner seg. Lov om avhending av fast eiendom får ikke
anvendelse.
Kjøperen kan imidlertid kreve prisavslag hvis:
- Eiendommen ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som
medhjelperen har gitt, eller
- medhjelperen har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold
som han 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 innvirkning på
kjøpet.
Kjøperen kan ikke heve kjøpet, men kreve prisavslag, eventuelt ved
søksmål mot de som har fått den del av kjøpesummen som kreves
redusert.
Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøperen
kan kreve at den del av summen som rammes av kravet om prisavslag
ikke utbetales til de berettigede inntil saken er avgjort, dersom ikke
namsretten finner kravet åpenbart grunnløst.
Bud
Bud inngis i hovedsak som ved ordinær eiendomsmegling. En
vesentlig forskjell er at et bud for å komme i betraktning må være
bindende for byderen i minst 6 uker. Dette kan imidlertid etter avtale
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mellom partene nedkortes til minimum 2 uker. I praksis vil dette være
for lite. Ved salg av andelsleiligheter er fristen 3 uker.
Bud som inneholder forbehold om finansiering vil normalt ikke bli
anbefalt godkjent før finansieringen er ordnet. *
Anbefaling av bud
Medhjelperen kan etter loven ikke akseptere et innkommet bud. Han
forelegger budet for saksøkeren og andre rettighetshavere, og ber om
at saksøkeren begjærer budet stadfestet. Saksøkeren kan unnlate å
gjøre dette, og også trekke hele saken tilbake inntil budet er stadfestet
av namsretten. (Dette kan skje dersom saksøkte ordner sitt
gjeldsforhold i siste liten. Medhjelperen vil i det enkelte tilfelle kunne
uttale seg om sannsynligheten for dette).
Det utstedes ikke kjøpekontrakt. Stadfestelseskjennelsen er
bekreftelsen på at kjøpet er kommet i stand.
Oppgjør og overtakelse
Oppgjørsdagen er tre måneder etter at medhjelperen forelegger budet
for namsretten og rettighetshaverne. Etter oppgjørsdagen påløper
morarenter. Dersom eiendommen er fraveket, kan medhjelperen etter
anmodning fra kjøperen tillate at overtakelse skjer tidligere, når
kjøpesummen er betalt. Etter at kjøperen er blitt eier, overtar han
risikoen for eiendommen, og må selv sørge for forsikring etc.
Anke over stadfestelsen
Stadfestelseskjennelsen kan angripes ved anke. Ankefristen er en
måned fra kjennelsen avsies.
En anke kan som hovedregel ikke begrunnes med innvendinger som
ikke har vært fremsatt overfor namsretten før kjennelsen avsies.
Saksøktes fraflytting
Når kjøperen er blitt eier av eiendommen, plikter saksøkte og hans
husstand å fraflytte den. Dersom dette ikke skjer, kan kjøperen uten
gebyr kreve utkastelse.
Skjøte
Når kjøperen er blitt eier, vil namsretten utstede tvangssalgsskjøte som
tinglyses på eiendommen. Dette medfører at samtligeheftelser som
ikke skal overtas av kjøperen, blir slettet.
Ovenstående er ment å gi en oversikt over hovedreglene ved
tvangssalg av fast eiendom ved medhjelper. Fremstillingen er
ikkeuttømmende. De fleste av de aktuelle bestemmelser er inntatt i lov
om tvangsfullbyrdelse av 26. Juni 1992, kapittel 11 og 12.
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BODSKJEMA
Bindande bod på eigedomen gnr. 51, bnr. 14, snr. 3 i Ørsta kommune
Underteikna gjev herved bod på ovanfornemnde eigedom:
Pris kr…………………………………………..+ dokumentavgift (som utgjer 2,5 % av salssum) og
tinglysingsgebyr for skøyte og evt. pantobligasjonar.
Finansieringsplan:
Eigenkapital
Lån i
Lån i
Tilsaman

v/
v/

Kr
Kr
Kr_____________
Kr _____________

Tlf
Tlf

Eg/vi har motteke salsoppgåve m/alle vedlegg. Eg/vi har vidare blitt oppmoda til, fått tilstrekkeleg
høve til og faktisk også synfare/undersøkt eigedomen. Eg/vi er kjende med at salet er eit tvangssal, og
at kjøpar difor har avgrensa rett til å påberope seg feil og manglar.
Bodet står fast til og med den ……./…….. 201… (minimum 6 veker). Eg/vi er kjent med at bodet er
bindande fram til dette tidspunkt og at det ikkje kan trekkast tilbake.
Kjøpesummen vert å innbetale til meklar på eigen klientkonto innan 3 mnd frå bodet vert førelagt
heimelshavar/tingrett.
Bodgjevar 1:

Bodgjevar 2:

Namn:
Personnummer:
Tlf:
E-post:
Adresse:
Stad og dato:

Namn:
Personnummer:
Tlf:
E-post:
Adresse:
Stad og dato:

Underskrift:

Underskrift:

Kopi av legitimasjon ligg ved:

Kopi av legitimasjon ligg ved:

Bankkort:

Pass:

Førarkort:

Bankkort:

Bodskjemaet og kopi av legitimasjon må leverast evt. scannast:
Advokat Jørund Knardal
Ørstavegen 10, Postboks 75, 6101 Volda
Telefon: 70 07 70 07
Mobil: 48 15 61 94
E-post: post@knardal.no
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Pass:

Førarkort:

