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Premisser og forutsetninger
Taksten er basert på visuell besiktigelse uten inngrep i konstruksjoner. Det er derfor nødvendig å ta forbehold om
eventuelle skjulte feil og mangler som ikke kan sees ved vanlig visuell befaring. Takstmannen er derfor ikke ansvarlig for
manglende opplysninger om feil og mangler han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk
tilsier. Hjemmelshaver forplikter å lese taksten og melde om evt. feil og mangler før den brukes offentlig. Dette er ikke en
tilstandsrapport som er en mer omfattende gjennomgang av eiendommen.

Taksten gjelder eiendommens markedsverdi der det er tatt hensyn til de begrensninger som gjelder ved omsetning av
landbrukseiendom i forhold til konsesjonslovens §9, prisregulering og jordlovens §12 m.m.

Oppdraget er utført av uavhengig Takstingeniør, som følger det regelverk og de etiske regler Norsk Takst har fastsatt for
medlemmene. Tilstandsrapport ligger vedlagt til denne takst. Takstdokumentene må sees i sammenheng.
 
Takstingeniøren har ingen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstingeniøren har verken et
ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i oppdragsgivers virksomhet.
 
Dette er en takstrapport som baserer seg på opplysninger gitt av eier, Volda kommunes kartverk
(https://kommunekart.com/) og Gårdskart-(NIBIO).
Det tas ikke ansvar for feil opplysninger gitt i forbindelse med befaring, eller feil i grunnlag i offentlig kartverk.
Taksten er basert på en enkel visuell besiktigelse uten inngrep i konstruksjoner. Det er derfor nødvendig å ta forbehold om
eventuelle skjulte feil og mangler som ikke kan sees ved en vanlig visuell befaring. Undertegnede har derfor ikke ansvar
for manglende opplysninger om feil og mangler han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt objektet slik god skikk
tilsier.
Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler,eller opp mot byggeforeskriftene.
Areal på våningshuset etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer for areal måling av boliger med NS
3940:2012 som utgangspunkt, etter mål på stedet.
Det er gitt lite opplysninger om bygningsmassen og driften.
 

Fremlagte dokumenter
Fremlagte dokumenter

Meglerpakke 07.07.2021
Gårdskart NIBIO 05.08.2021
 
Andre merknader

Det er ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på boligen. På slike eldre bygninger er det normalt sett verken
brukstillatelse eller ferdigattest. Vi har i taksten ikke tatt hensyn til evt. manglende brukstillatelse eller ferdigattester og
verdsetter bygningsmassen slik den fremstår på befaringen.
 
Det vises til tekst fra kommunen:
 
"Eldre hus oppført på 60- talet manglar ofte bruksløyve. Plan- og bygningslova kom i 1965, og fyrst då eit krav om å søke og
få godkjend bruk av bygning, men det tok nokre år å få lovverket opp å gå. Vi opplever også at det ved seinare høve har
skjedd at ein bustad ikkje har fått utskrive eit formelt bruksløyve. Kommunen skal i ettertid ikkje skrive ut ferdigattest for
saker før 01.01.1998.

Bustadar frå denne perioden er likevel å ansjå som godkjend for det formålet dei har vore nytta til."

Eiendomsopplysninger
Avstand til

by/bygdesenter
Avstand til
offentlig vei

Avstand til
off. kommunikasjon

Avstand til
skole

Veikvalitet

14,8 km 0,4 km 0,4 km 14 km Smal

Heftelser / rettigheter knyttet til eiendommen
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Det er tinglyste heftelser på eiendommen som ikke ansees å være av betydning for verdsettelsen. Det henvises til vedlagte
grunnboksblad. Pengeheftelser generelt omtales ikke i denne takst.
 
Eiendomsopplysninger

Landbrukseiendom med beliggenhet i Hornindal i Volda kommune. Tilkomst fra eiendommen med privat gruset vei fra
Fylkesvei 60.

På gården er det idag ikke egen drift. Her har det tidligere vært drift med sau og alpakka. Deler av jorda benyttes idag til
beite og gressproduksjon av nabogård, ingen avtaler er skrevet.
 
Skogen er av grei størrelse, men det har ikke vært tatt ut noe annet enn til eget bruk. Skogen ligger stedvis i kupert og
bratt terreng, generelt sett vil det da ikke være særlig lønnsomt å drifte en slik skog. Tilnærmet all skogen so brer seg
oppover mot Lidafjellet er registrert som vernskog.

Eiendommen har felles jakt med nærliggende gårder. Eier opplyser at de ikke bruker jaktrettighetene selv. Det opplyses at
det er en total kvote i jaktvaldet på 3 dyr/år men dette varierer. Antatt deling ut fra innsats.

Eiendommen er tilknyttet privat vannforsyning fra egen brønn med oppkom, kvalitet er ikke kontrollert. Eiendommen har
privat septiktank.
Bygningsmassen ligger i all hovedsak på hovedteigen. Her er det Våningshus fra 1920, driftsbygning fra 1920, tilbygget
1989, redskaplager/garasje fra 2011, grillhytte fra 2011, overbygg fra 2011, smie fra 1920 (benyttet som gardfjøs). På
Terdalssætra er det et sel av dårlig forfatning. Skur ved fylkesveien er av dårlig forfatning. Deler av driftsbygningen samt
skur ved vei er SEFRAK Registrerte bygninger, se "Miljø, kulturlandskap og vernede bygninger" for mer informasjon.

Bygningene er nærmere beskrevet under Driftsbygninger. Våningshuset er beskrevet nærmere i vedlagte tilstandsrapport.
 
Merknader

Eiendommens arealklassifisering på Gårdskart (NIBIO) oppfyller arealkravene i dagens Odelslov jf. § 2. Odelsloven §2
definerer det slik at en eiendom som har fulldyrka eller overflatedyrka jord på eiendommen i en mengde på 35 dekar eller
mer, eller ett produktivt skogareal på over 500 dekar er odlingsjord, og omfattes av odelsretten.
 
Eiendommen er konsesjonspliktig med lovpålagt boplikt ved et konsesjonsfritt salg (innen definert familie), og kan
pålegges boplikt etter konsesjonslovens § 11 ved et konsesjonspliktig (fritt) salg.
 
Ved et fritt salg vil det ved overtakelse av en bebygd eiendom med mer enn 35 dekar fulldyrka og overlatedyrka jord som
skal nyttes til landbruksformål gjelder i utgangspunktet konsesjonslovens bestemmelse om priskontroll.
Konsesjonslovens bestemmelse om priskontroll gjelder likevel ikke ved overtakelse av en bebygd landbrukseiendom der
det er et brukbart bolighus og kjøpesummen er under 3 500 000 kr, jf. forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv § 6a.
 
Det er driveplikt på jordbruksarealene i henhold til Jordloven § 8, driveplikten gjelder for hele eiertiden til en eiendom.
 
Eiendommen er også underlagt Lov om skogbruk.
 
Beliggenhet

Eiendommen ligger i landlige omgivelser omgivelser langs fylkesvei 60, på Støverstein i indre Hornindal. Gården ligger
skrående og sørvendt, med gode solforhold ca 420 m.o.h. Det er ca 14 km til Grodås sentrum med skole, barnehage,
idrettstilbud og butikk. Det er ca 12 km til Hellesylt.
Fra våningshuset er det utsikt over dalen, fjellheimen og tilstøtende områder.
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Kr. Kr.

Kr. Kr.

Kr.

Kr.

Kr. Kr.

Kr. Kr.

Kr.

Stående skog

Kr.

Arealgrunnlag på eiendommen
Fulldyrket jord 48,5 daa  

Overflatedyrket jord 0,0 daa

Innmarksbeite 33,0 daa 81,5 daa

Skog av særs høg bonitet 0,0 daa  

Skog av høg bonitet 211,1 daa

Skog av middel bonitet 2,3 daa

Skog av lav bonitet 0,0 daa

Uproduktiv skog 41,3 daa 254,7 daa

Myr 45,4 daa  

Åpen jorddekt fastmark 3,5 daa

Åpen grunnlendt fastmark 0,0 daa 48,9 daa

Bebygd, samf, vann, bre 5,7 daa  

Ikke klassifisert 86,1 daa 91,8 daa

Sum 476,9 daa

Opplysningskilder, merknader

Markslag og arealer er innhentet fra Gårdskart-(NIBIO) 05.08.2021
Merk: Arealer på landbrukseiendommer er ikke juridisk eksakt størrelse.
 

Jord og beite
Område og beliggenhet Areal (daa) Vanning

(Ja / Nei)
Driftsvei

avstand (m)
Avkastning

pr. daa*
Total avkastning

pr. år

Fulldyrka jord 48,5 daa Nei 0 260 12 610

Innmarksbeite 33,0 daa Nei 0 100 3 300

Sum jordbruksareal 82 daa  15 910

Jordbruksareal (daa) 82 daa Verdi 397 750

Kapitaliseringsrenten 4% på jord er i henhold til gjeldende rundskriv rundskriv M-3/2002 med senere endringer.
* Basert på normal netto avkastningsverdi for dyrket mark.

Opplysningskilder, beskrivelse av jord og beiter, kvalitet av gjerder, jordleie osv.

Deler av jorda benyttes idag til beite og gressproduksjon av nabogård, ingen avtaler er skrevet. Fulldyrka jord ligger
hovedsaklig sør for tunet. En mindre teig litt lengre vest, langs fylkesveien.
Innmarksbeite ligger nord for tunet, grei adkomst. En mindre teig ligger lengre mot vest, langs fylkesvei.

Skog / utmark
Uproduktiv skog og utmark 389,7 daa Verdi pr. daa 500 Sum verdi 194 850

Hogstklasse 1 2 3 4 5 Sum

 0 daa 0 daa 0 daa 0 daa 0 daa 0 daa

Årlig avkastning pr. daa 0 Total skogverdi 0

Total verdi skog / utmark 194 850

Gran m3 u.b. 0  

Furu m3 u.b. 0

Lauv m3 u.b. 0

Tilvekst m3 u.b. 0 Årstall for skogtaksten

Prod. evne m3 u.b. 0 Innestående skogfondkonto, pr. 0

Kapitaliseringsrenten 4% på skog/utmark er i henhold til gjeldende rundskriv rundskriv M-3/2002 med senere
endringer.
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Kr. Kr.

Kr.

Kr.

Kr. Kr.

Kr. Kr.

Kr. Kr.

Kr. Kr.

Kr. Kr.

Kr. Kr.

Kr. Kr.

Kr.

Opplysningskilder, beskrivelse av skogen, veidekning, driftsforhold osv.

Skog, utmark og ikke klassifisert areal vurderes samlet.
Skogen er av grei størrelse med 213,4 Daa produktiv skog. Skogen er i all hovedsak løvskog. Det har ikke vært tatt ut noe
annet enn til eget bruk. Skogen ligger stedvis i kupert og bratt terreng, generelt sett vil det da ikke være særlig lønnsomt
å drifte en slik skog. Tilnærmet all skogen so brer seg oppover mot Lidafjellet er registrert som vernskog. Vernskog er
skog som har som funksjon å verne "noe" mot vær og vind eller mot skred og ras. Dette kan dreie seg om: vern av
bebyggelse og infrastruktur mot ras og flom, verne annen skog eller dyrket mark mot værutsatt klima.
Det settes rundsum på skog og utmark basert på skjønn.

Jakt og fiske
Verdi av jakt og fiske pr. år 1 500 Samlet verdi av jakt og fiske 37 500

Kapitaliseringsrenten på jakt og fiske er med bakgrunn i en skjønnsmessig vurdering satt til 4 %
Opplysningskilder, beskrivelse

Eiendommen har felles hjortejakt med nærliggende gårder. Eier opplyser at de ikke bruker jaktrettighetene selv. Det
opplyses at det er en total kvote i jaktvaldet på 3 dyr/år men dette varierer. Antatt deling ut fra innsats.
Det opplyses at det er fiskerett elva sør for fylkesveien.
Jakt og fiske verdsettes skjønnsmessig.

Andre verdier / rettigheter tilknyttet eiendommen
Seter 25 000

Sum andre verdier / rettigheter 25 000

Kommentarer til seter

Det er seterrettighet på Terdalssetra. Det er ikke gitt nærmere opplysninger.
Denne rettigheten verdsettes skjønnsmessig.

Driftsbygninger
Bygning Gnr/bnr Byggeår Rehab. år Areal

(BTA)
Teknisk nyverdi Teknisk

tilstand*
Drifts-

relevanse**
Nedskrevet

gjenskaff.-verdi

Driftsbygning 196/1 1920/1989 Utsatt 286 3 861 000 3 3 347 490

Redskapslager/garasje 196/1 2011 Normalt 280 1 820 000 5 4 364 000

Grillhytte 196/1 2011 Utsatt 9 90 000 4 6 21 600

Overbygg 196/1 2011 Utsatt 18 95 000 4 6 22 800

Smie (nå gardfjøs) 196/1 1920 Utsatt 24 100 000 1 5 5 000

Sel 196/1 Ukjent Utsatt 0 0 0 0 0

Skur 196/1 Ukjent Utsatt 24 140 000 0 0 0

* Verdiløs=0 ny=10    ** Unyttig=-10 full=10 Total verdi 760 890

Beskrivelse av Driftsbygning

Grunnmurer av stablet naturstein og betong.
Over grunnmurer er det grindbygg og bindingsverk av trevrike. Utvendige platekledninger og noe trevirke.
Sperretak med utvendig platetak, slitt platetak på eldste del.
Gjødselkjeller ikke tømt.
Etasjeskiller av betong og trevirke.
Strøminntaket til boligen ligger her. Det er ikke strøm i driftsbygningen på befaringen.
Innvendig påbegynt innredning med støpte konstruksjoner og murte konstruksjoner. Her var det tiltenkt 3 leiligheter (ikke
byggemeldt). Arbeidet begrenser bruken av bygningens formål.
 
Underetasjen har gjødselkjeller og lagerarealer
1. etasje har eldre fjøs og lagerarealer påbegynt innredning.
2. etasjen har høylåve og lager
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Arealet er grunnflate tatt fra kart og kan dermed ha mindre avvik.

Beskrivelse av Redskapslager/garasje

Betonggulv mot grunnen med renner i gulvet. Ringmurer av betong. Stålkonstruksjoner med utvendige metallplater på
vegger (noen plater mangler). Metallplater på tak.
El-skap med automatsikringer og egen måler.
Det er ikke vann i bygget på befaringen.

Beskrivelse av Grillhytte

Grillhytta er en enkel laftet prefabrikkert trekonstruksjon. Enkle vinduer. Sperretak med utvendig tekking av shingel.
Grill i kjernen med hev/senk stålpipe. Benker av trevirke.
Innvendige fuktskjolder på tømmer. Vann trenger inn.
Området rundt bygget har belegningstein som er gjengrodd.
Bakkemur er skjev grunnet bakketrykk.

Beskrivelse av Overbygg
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Konstruksjon av rundtømmer. 2 vegger med utvendig villmarkspanel.
Sperretak med trefiberplater og utvendig tekking av shingel.
Området rundt bygget har belegningstein som er gjengrodd.
Bakkemur er skjev grunnet bakketrykk.
Arealet er ikke måleverdig.

Beskrivelse av Smie (nå gardfjøs)

Den gamle smia er benyttet som gardfjøs. 2 sparestein/betongvegger.
Takkonstruksjon av trevirke med utvendig platetak.
Utsatt vedlikehold.
Arealet er ikke måleverdig.

Beskrivelse av Sel

På Terdalssætra er det et sel av dårlig forfatning.
Det er ikke gitt næremere opplsyninger om selet.
Bygningen er ikke inspisert av undertegnede.
Beskrivelse av Skur

Skur ved fylkesveien er av dårlig forfatning. Deler av bygget har kollapset.
Utsatt vedlikehold.
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Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Bygg A: Bolighus / våningshus

Teknisk verdiberegning, bolighus / våningshus
Bygg A: Beregnede byggekostnader   3 915 500

 Verdireduksjon 49% - 1 918 595

Beregnede byggekostnader etter fradrag  = 1 996 905

Sum beregnet teknisk verdi  = 1 996 905

Boligverdi
Byggeår 1920 Rehab. år Ukjent  

Boligverdi av bygg A som bolighus / våningshus på den aktuelle eiendommen 1 200 000

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" finner du på www.norsktakst.no.

Våningshuset Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

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

Grovkjeller 73 0 52 52 grovkjeller/lager delvis innredet

 

Hovedetasje 83 75 0 75 Entré, hall med trapp, kjøkken/stue
og bad/vaskerom. 

Loftsetasje 66 59 5 64 4 soverom, gang/trapperom Garderobe

 

Sum 222 134 57 191  

Sum alle bygninger 222 134 57 191  

Kommentarer til arealberegningen

Våningshuset er nærmere beskrevet i vedlagte tilstandsrapport.
Kommentarer til arealberegningen

Enkel planløsning.
BTA er fastsatt med bakgrunn i innvendige mål og kan dermed ha mindre avvik uten betydning for verdien.
Deler av loftsetasjen har skråhimling og er ikke måleverdig jf. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling.

Teknisk beskrivelse
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Kr. Kr.

Kr. Kr.

Kr. Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Borett, vedrett og andre uttak av naturalia fra gården. Kr.Belastning vurdert til 0

Kårrettigheter

Opplysninger, beskrivelse

Det er ikke opplyst at det er noen kårrettigheter på eiendommen.

Type drift , jordbruk, kvoter, konsesjoner, andeler som følger eiendommer m.m.
Opplysninger, beskrivelse. Verdi av kvote knyttet til bygninger (eksempelvis melkekvote) er hensyntatt i
bygningsverdien.

Det er ikke opplyst at det er noen kvoter, konsesjoner eller andeler som følger eiendommen.
 

Miljø, kulturlandskap og vernede bygninger
Kommentarer / merknader

Deler av den eldre driftsbygningen samt skuret ved fylkesveien er SEFRAK registrerte bygninger. Skuret er registrert med
rød trekant. Driftsbygningen er registrert med gul trekant.
SEFRAK (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner i Norge) er et landsdekkende register over eldre bygninger
og andre kulturminner. Registreringen ble gjennomført som feltarbeid i årene 1975-1995. I Finnmark ble bygninger bygd
før 1945 registrerte, mens det for resten av landet ble registrert bygninger oppført før 1900.
Bygningene ble også kartfesta, oppmålt og fotografert. I alt er det registrert ca. 515.000 enheter i SEFRAK-registeret.

Bygninger som er SEFRAK- registrerte er ikke nødvendigvis tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som
ett varsko om at det bør gjøres en lokal vurdering av verneverdien før en eventuelt gir tillatelse til å rive, flytte eller endre
bygningen.
Stående objekter eldre enn 1850 er meldepliktige etter kulturminnelovens § 25, stående objekter yngre enn 1850 er ikke
meldepliktige. Egenskapen brukes også som standard symbolisering for SEFRAK-objekter der rød trekant indikerer
meldepliktige objekter, gul trekant indikerer andre SEFRAK-objekter (ikke meldepliktige) og grå trekant indikerer SEFRAK-
objekter som er revet eller brent.

Samlet vurdering
 Antall Verdi pr. daa Verdi totalt

Jord og beite 82 daa 4 851 397 750

Skog 0 daa 0 0

Uproduktiv skog / utmark 390 daa 500 194 850

Jakt og fiske 37 500

Andre verdier / rettigheter 25 000

Driftsbygninger 760 890

Boligverdi av bygg A som våningshus på den aktuelle eiendommen 1 200 000

Kapitalisert verdi/kostnadsverdi øvrige bolighus 0

Boverditillegg i hht. beliggenhet 500 000

- Kårrettigheter 0

Eiendommens totale verdi inkl. bolig m.m. 3 115 990

Kommentarer til verdivurderingen

Verdivurderingen baserer seg på takstmannens skjønnsmessige helhetsvurdering av eiendommen.
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Markedsvurdering
Eiendommens beliggenhet, naboforhold m.m. av betydning for markedsverdien.

Generelt for verdivurdering av landbrukseiendom er det for jord- og skogressursene avkastningsverdi, dvs bruksverdien
som skal benyttes. Når det gjelder bygninger er det nedskreven gjenanskaffelsesverdi, dvs kostnadsverdi som skal brukes.

Markedsverdi er i denne sammenheng den verdi som eiendommen skjønnes å ha ved et fritt salg, etter vanlig priser i
området, under hensyn tilde gjeldende bestemmelser i Konsesjonsloven jf. § 9 og Rundskriv fra Landbruks- og
matdepartementet og da spesielt M-3/2002, M-1/2021 og M-2/2021.
 
Markedsverdien er i dette tilfellet ensbetydende med den høyeste pris man kan påregne at flere uavhengige interessenter
er villig til å betale for eiendommen slik den fremsto på befaringstidspunktet. Salget skal være offentlig, forekomme på
vanlige markedsvilkår, det skal foreligge normal frist for salgsforhandlinger idet det skal tas hensyn til eiendommens art.
Det sees bort i fra kjøpere som måtte være villig til å betale en unormalt høy pris på grunn av spesielle interesser i
eiendommen, eksempelvis naboer og lignende.
 
Eiendommen ble sist omsatt til kr 3 600 000 registrert 06.09.2017, tinglyst 18.01.2018.
Eiendommen ble priset med en prisantydning på 3 990 000. Basert på bilder tilgjengelig i Eiendomsverdi fra 2017 har
bygningen siden denne tiden hatt ett vesentlig etterslep på vedlikeholdet. Det er idag en rekke punkter som må utbedres.
Det er gjort arbeid i driftsbygningen som gjør den lite egnet til dyrehold. Den fylldyrka jorda er blitt mindre noe som tyder
på at man ikke holder den i hevd. Disse påpekte anmerkningene og tiltakene i driftsbygningen fører til en verdireduksjon i
forhold til forrige omsetning.

Eiendommens markedsverdi ved omsetning i fri handel som samlet enhet under hensyn til de begrensninger som
ligger i Konsesjonsloven

Kr. 2 900 000
Sted og dato
Nordfjordeid, 06.08.2021

 
 Jon-Aage Bjørnholt

Vedlegg
Beskrivelse av vedlegg

Grunnboksutskrift 06.08.2021
Utskrift gårdskart 06.08.2021
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Hornindalsvegen 1238
6763 HORNINDAL
Gnr. 196   Bnr. 1   Fnr. 0   Snr. 0   
1577 Volda kommune

Byggeår 1920

Benevnelse BRA
Våningshuset 191 m²
  
Tomteareal 476 820 m²

  

Tilstandsrapport for bolig
Med arealmåling

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

Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

Rapportansvarlig

567870
28.06.2021
10.08.2021

Nordfjord Takst Consulting AS
Takstingeniør: Jon-Aage Bjørnholt
Postboks 256, 6771 NORDFJORDEID
Tlf.: 45056603
E-post: jon.aage@nordfjordtakst.no



Tilstandsrapport for bolig og dens avgrensninger
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de
byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes
at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers
undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke
tryggheten for alle impliserte parter.

Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som
takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved
eierskifte.

Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader
og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av
konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige
kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var
korrekt.

Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi
tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette
gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

Takstrapporten
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk Takst
og er utført i henhold til Norsk Takst sine instrukser.

Om takstingeniøren
Norsk Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god
kompetanse, samt lang erfaring innenfor alle typer byggvurdering. Etter å ha
gjennomgått Norsk Taksts opplæring innenfor spesialområdet
Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet
Tilstandsrapport for bolig. Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er
omsatt, velger du å la en takstingeniør fra Norsk Takst utføre en
Tilstandsrapport for bolig.

Rapportens struktur
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i
Tilstandsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424
(tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler).

Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i
tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og
terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne
standarden på følgende måte:

Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer
Tilstandsgrad 1: Svake symptomer
Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total
funksjonssvikt)

Befaringen
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på
undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske
inngrep ( f. eks. riving).
Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For
eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede
gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle
tilsi det.
Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre
synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke
omtales i rapporten.
Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert.
Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon,
piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.
Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller
fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres
dersom annet ikke er nevnt.

Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten
forhåndskunnskap om objektet.
Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for
fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i
rapporten.

Levetidsbetraktninger
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien
Byggforvaltning februar 2010, 700.320 "Intervaller for vedlikehold og
utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i
rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er
angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid
avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for
eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere
noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk,
økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn.
Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid.

Tilleggsundersøkelser
Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal
besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige
godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker
påkrevet.

Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan
kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å
konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det.

Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om
det.

Andre uttrykk og definisjoner
Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et

definert referansenivå.
Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet

vurdert ut fra alder og normal bruk.
Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og

referansenivået.
Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp

av små stikk med en spiss gjenstand.
Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en

bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger
og det materiale som objektet består av.

Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt
benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.

Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til
referansenivået, gradert i forhold til avvik fra
referansenivået. Se ”Tilstandsgrader” under punktet
om Rapportens struktur.

Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder
det en begrensning i befaringsmetoden slik at
befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet
ikke inngår.

Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter
fuktighet i konstruksjoner.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi
tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes
opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for
ny befaring og oppdatering.

Eiers egenerklæringsskjema
Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren. Eventuelle avvik
fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har
registrert skal kommenteres i rapporten. Ved dødsbo eller andre forhold som
egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres.
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Personvern
Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide
rapporten. For personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig
bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene
og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/567870

Egne premisser
Oppdragsgiver ønsker en tilstandsrapport på bygningsmassen. Rapporten gjelder kun Våningshuset på gården og skal
sees i sammenheng med landbrukstaksten.

Denne tilstandsrapport er utarbeidet av frittstående og uavhengig Takstingeniør uten bindinger til andre aktører i
eiendomsbransjen. Takstingeniøren følger det regelverk og de etiske retningslinjer Norsk takst har fastsatt for
medlemmene.

Takstingeniøren ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som ikke kunne oppdages etter å ha
undersøkt takstobjektet som beskrevet på side 2.

Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstingeniør kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Befaring av eiendommen ble foretatt med de begrensninger som følger av boligen var bebodd og møbler, innredning,
lagrede gjenstander ikke ble flyttet på.
Opplysninger om oppgraderinger/utskiftninger og årstall for dette, er gitt av eier/representant der hvor denne har vært til
stede ved befaringen. Det er i dette tilfellet gitt begrenset informasjon om bygningen.
 

Eiendomsopplysninger
Adresse Hornindalsvegen 1238

Postnr./sted 6763 HORNINDAL

Kommune 1577 Volda Gnr 196 Bnr 1 Fnr 0 Snr 0 

Hjemmelshaver Kris De Backer, Marijke De Coninck

Rekvirent Tingrettens medhjelper Advokat Jørund Knardal

Befaringsdato 28.06.2021

Tilstede / opplysninger gitt
av

Bygninger på eiendommen
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Bolig 1920 Ukjent

Dokumentkontroll
Meglerpakke 07.07.2021
Gårdskart NIBIO 05.08.2021
Grunnboksutskrift

Egenerklæring er ikke fremlagt på befaringen. Det er gitt lite opplysninger om bygningsmassen.
Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgåttRegistrerte avvik fra eiers egenerklæring
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Andre opplysninger
Forhold som har betydning for kjøper:
 
Det anbefales at en evt kjøper setter seg godt inn i denne rapport samt gjør en egen gjennomgang av bygningsmassen,
gjerne med fagmann. Kjøper har blant annet plikt til å sette seg inn i og forstå realitetene av den dokumentasjon som
fremlegges i forbindelse med omsetning av brukt bolig. Denne rapport kan inneholde opplysninger som ikke er opplagt
for alle å forstå det reelle inneholdet av. Kjøper kan derfor vederlagsfritt kontakte Takstingeniøren vedrørende inneholdet i
rapporten. Tlf 450 56 603. Dersom utdypende bygningstekniske undersøkeleser (nivå 2 og 3) er ønskelig, kan dette
bestilles som tillegg til rapporten.
 
Eiendommen selges i henhold til bestemmelsene i lov om tvangsfullbyrdelse. Tvangssalg ved medhjelper er et alternativ til
å selge en eiendom på tvangsauksjon. At eiendommen tvangsselges innebærer at det er tingretten, og ikke eier av
eiendommen, som tar beslutningene i salgsprosessen. Hovedregelen er at en eiendom som kjøpes på tvangssalg overtas i
den stand den befinner seg. Bestemmelsene i avhendingslovens gjelder ikke, hvilket innebærer at
reklamasjonsmulighetene er begrenset. For spørsmål vedr rettigheter, budforhold, frister og eventuell overtakelse etc,
henvises det til Tingrettens medhjelper, Advokat Jørund Knardal.
 

Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.

Våningshus oppført i 1920 i følge tilstedeværende. Tilbygget terrasse og tilbygg mot nord på ett senere tidspunkt.
Våningshuset ligger sørvendt på landbrukseiendom i Hornindal i Volda kommune.
Det er kun våningshuset som er omfattet i denne tilstandsrapport.
 
Boligen er oppført etter datidens byggeskikk. Dagens byggeforskrifter er vesentlig endret i forhold til isolasjon, inneklima
og miljø. Det må derfor påpekes et avvik i forhold til dagens krav.
Boligen har gjennomgående normal elde og slitasje med tanke på alder, men har behov for vedlikehold og
oppgraderinger. De avvik fra normaltilstanden som er nevnt i rapporten skyldes i hovedsak normal elde/slitasje og noe
manglende vedlikehold.
 
Når det gjelder avvik fra normaltilstanden nevnes blant annet:

Fuktighet i kjeller.
Det er registrert det som antas å være (mått) stripet borebille flere steder i boligen. Muselort på kaldloft.
Det anbefales spesielt kontroll av elektrisk anlegg i dette tilfellet.
Forkullet taksperr på kaldtloft vedsiden av pipe.
Det opplyses om at sikringer går ved bruk av flere hvitevarer på kjøkkenet.
Utett våtrom.

 
Det vises forøvrig til rapportens enkelte bygningsdeler. Rapporten må gjennomleses i sin helhet.
 
 

Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten målesetter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av
boliger". Retningslinjene har NS3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og
definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS
3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for
arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt 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. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig
på www.norsktakst.no.

10.08.2021
Nordfjord�Takst�Consulting�AS

Jon-Aage�Bjørnholt
Hornindalsvegen�1238
6763�HORNINDAL
Gnr:�196��Bnr:�1��Fnr:�0��Snr:�0

Tilstandsrapport�for�bolig

Side�4�av�15



Våningshuset Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

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

Grovkjeller 73 52 0 52 grovkjeller/lager delvis innredet

 

Hovedetasje 83 75 75 0 Entré, hall med trapp, kjøkken/stue
og bad/vaskerom. 

Loftsetasje 66 64 59 5 4 soverom, gang/trapperom Garderobe

 

Sum 222 191 134 57  

Sum alle bygninger 222 191 134 57  

Våningshuset er nærmere beskrevet i vedlagte tilstandsrapport.

Enkel planløsning.
BTA er fastsatt med bakgrunn i innvendige mål og kan dermed ha mindre avvik uten betydning for verdien.
Deler av loftsetasjen har skråhimling og er ikke måleverdig jf. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling.

Spesielle forhold
Utleieforhold  Ja        Nei

Borett  Ja        Nei

Konsesjonsplikt  Ja        Nei

Forkjøpsrett  Ja        Nei

Særeie  Ja        Nei

Har boligen livsløpsstandard  Ja        Nei

 

Reguleringsmessige forhold
Eiendommen ligger i uregulert område.
Antatt LNF område.

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
Det er tinglyste heftelser på eiendommen som ikke ansees å være av betydning for verdsettelsen. Det henvises til vedlagte
grunnboksblad. Pengeheftelser generelt omtales ikke i denne takst.

Tomt / område / miljø
Tomteareal 476 820 m2 Type tomt Eiet   

Areal på tomt er innhentet fra eiendomsdata. Det tas ikke ansvar for feil i kartgrunnlaget.
Det vises til landbrukstaksten for beskrivelse og verdsettelse av tomt.

Eiendommen er tilknyttet privat vannforsyning fra egen brønn med oppkom, kvalitet er ikke kontrollert.
Eiendommen har privat septiktank. I følge norva 24 er tanker 2 kbm med slamavskiller. Tanken er liten og er plassert
utenfor sørøstre hushjørne. Sist tømming september 2020, neste tømming juli-oktober 2022.
ca 350 meter privat asfaltert og gruset vei før offentlig vei.

Kommentarer til arealberegningen

Kommentarer til planløsningen

Beskrivelse

Opplysninger om adkomst, vann og avløp
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Sted og dato
Nordfjordeid, 06.08.2021

  
 Jon-Aage Bjørnholt  
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TilstandsrapportBygg A: Bolig

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.

Boligen antas å ha stablet gråsteinsmurer direkte mot grunnen.
Eiendommen ligger i typisk vestlandsterreng. I følge NGU løsmassekart er grunnen bestående av morenemateriale,
sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet. "Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis
hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m
til flere ti-talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området".
 
 

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser annet enn visuell besiktigelse.
Fundamentene var ikke synlige og derfor ikke vurdert.
Det er imidlertid ikke registrert noen setningsskader eller forskyvninger som har noen konsekvens for konstruksjonens
sikkerhet.
 

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Grunnmur av stablet gråstein, plasstøpt betong på sørvegg.

Det er enkelte sprekker/riss i grunnmur antatt som følge av alder.
Noe utvasket betong med en del porer.

Fasaden har punktvis slitasje / skader, sprekker og riss i underlaget, og det er behov for lokale tiltak.
Generelt sett er det ofte en del porer i eldre betong, utvendige fasader må vedlikeholdes/behandles for å forhindre
ansamlinger av fuktighet og derav frostsprengning.

Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Antatt kun naturlig drenerende masser rundt boligen. Det opplyses på befaring at det kommer inn vann i kjeller ved
nedbør. Synlig fuktighet missfarginger i bakre del mot terreng.

Tilstandsgrad settes som følge av alder og observerte forhold.

Fram til rundt 1970 ble de fleste kjellere bygd uten nevneverdig fuktsikring eller isolasjon, og var kun egnet som
grovlager. Selv med utvendige fuktsikringstiltak kan gamle fundamenter fortsatt stå i kontakt med fuktig byggegrunn.
Fundamenter uten drenerende og kapillærbrytende underlag er vanskelige å utbedre.
Dreneringen bør utbedres i sin helhet rundt boligen.

I følge SINTEF Byggforsk har drenering et vedlikeholdsintervall på 20 til 60 år. Vedlikeholdet er utskifting med bytte av ny
drensledning inklusiv graving og gjenfylling.
Levetiden er avhenging av byggegrunn, belastning og utførelse.
Taknedløp ført ned i grunnen fordrer at vannet siles for organisk materiale. Dren-systemets levetid er sterkt avhengig av
plassering av og beskaffenheten på fundamenterende og tilfylte masser,
om det er brukt filterduk, mengden og typen tilførte finstoffer fra grunnen og gjennom tilkoblede taknedløp m.v.

Grunn og Fundamenter TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Grunnmur TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Drenering TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid
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Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene
er foretatt fra bakkenivå.

Yttervegger i underetasjen av stablet gråstein og plasstøpt betong.
Over grunnmurer er det Laftet liggende plank/tømmer. Antatt bindingsverk i tilbygg mot nord. Utvendig liggende
trekledning med stedvis ettermontert netting for å stoppe mus.
 

Fasaden har punktvis slitasje / skader, malingsskader og riss i underlaget, det er behov for lokale tiltak.
Stedvis ujevne avslutninger på trekledning mot utstikk.
Det er stedvis ingen lufting på kledning noe som begrenser levetiden.

Det må påregnes normalt vedlikehold og lokale utbedringer.
Porer i betong, riss og sprekker bør utbedres.
Det bør sjekkes for åpninger bak trekledning, mus kommer seg inn på åpninger på rundt 6 mm.

I følge SINTEF Byggforsk blir det anbefalt maling av trepanel i intervall på 6-12år. Normal levetid på 40-60 år.
Levetiden er sterkt avhengig av trevirkets kvalitet og den stedlige påvirkning fra naturkrefter.
For pussa flater anbefaler SINTEF Byggforsk et vedlikeholdsintervall på 10-40år med vekkmeisling av løspuss, ipussing og
maling. Maling fra mellom 4 til 12 år på pussa flater. Ompussing mellom 10-40 år.
 
I følge SINTEF Byggforsk har yttervegg av plass-støpt betong intervall for reparasjon på 15-40 år. Betongen utbedres
mekanisk eller kjemisk.
 

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det
anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Kaldtloft:
1 stk enkelt glass i karmer og rammer av trevirke.
1 stk 2 lags glass i karmer og rammer av trevirke.
 
Loftsetasje:
Hovedsoverom 2 lags vinduer i karmer og rammer av trevirke fra 1991. Noe innvendige kondensskader.
Garderobe 2 lags vinduer i karmer og rammer av trevirke fra 1991.
Gang/trapperom 2 lags takvindu fra 2006 i karmer og rammer av trevirke. Noe fuktskjolder i underkant.
Soverom vest 2 lags vinduer i karmer og rammer av trevirke fra antatt 2000 tallet.
Soverom vest 2 lags vinduer i karmer og rammer av trevirke fra antatt 2000 tallet.
Soverom sør balkongdør med glass fra 1987, kan ikke åpnes. 2 lags vinduer i karmer og rammer av trevirke fra 1987.
 
Hovedetasje:
Stue/kjøkken har 2 lags vinduer i karmer og rammer av trevirke fra antatt 2000 tallet og 1991. Balkongdør med glass fra
2013, fuktskadet foringer, her har det vært lekkasjer.
Entrè har profilert ytterdør med overbygg. 2 lags vindu i karmer og rammer av trevirke fra 1991.
Badet har 2 lags vindu i karmer og rammer av trevirke fra antatt 2000 tallet.
Gang/trapperom har enkel boddør med utvendig malt panel. 2 lags vinduer i karmer og rammer av trevirke.
 
Underetasjen:
Enkel labankdør av trevirke til kjeller.
2 lags vinduer i karmer og rammer av trevirke. Vinduer i betongvegg har ikke underliggende vannbrett/beslag.
 

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Vinduer og dører TG 2

Beskrivelse
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Det er ikke tilfredstillende rømningsveier fra loftsetasjen da bredden (lysåpningen) på vinduer er mindre enn 0,5 meter og
balkongdør ikke kan åpnes. TG3
Tilstandsgrad settes som følge av alder og observerte forhold.

Noen vinduer er begynt å bli modne for utskiftning og må påregnes.
Det må monteres beslag i underetasjen, hensiktsmessig å gjøre ved skifting av vindu.
Normal slitasje med tanke på alder.

I følge SINTEF Byggforsk er intervall for utskifting av vindu på 20 til 60 år.
Intervall for utskifting av innerdører er på 30-50 år
Ytterdører i tre har en levetid på 20-40 år alt etter belastning og bruk.
Det opplyses at vinduer som er mer enn 20 år gamle slipper ut ca 2,5 ganger mer varme enn nye vinduer.
Tilstandsgrad settes som følge av alder og observerte forhold.

Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede
gjenstander og lignende.

Plassbygget sperretak med takbord på eldste del.
Kaldtloft med oppgang fra loftsetasjen. Uisolert mot mellom kaldtloft og loftsetasje, varmetap.
Det er registrert mått (stripet borebille) samt muselort på kaldtloft.
Tilbyggene har antatt sperretak (ikke mulig å inspisere undertak grunnet manglende adkomst på denne del)
Vindskier og loddbord av trevirke, stedvis råte nedre del. Noen vindskier er ikke behandlet/malt.
Det er ikke montert snøfangere på taket.
Overbygget område på terrassen. Her er det sperretak med opplagring på trebjelker. Noe begrenset opplagring på
mønebjelke (kun innfestet i trekledning).

Taket er inspisert fra bakkenivå samt fra kaldtloft.
Innfestning mellom mønedrager og opplagring/bæring på tak på terrasse bør forsterkes. Noe underdimensjonerte
trebjelker/dragere.
Tilstandsgrad settes som følge av alder og observerte forhold.

Stripet borebille kan finnes over alt i huset, men er avhengig av høy relativ luftfuktighet rundt 40 - 60%. Derfor trives
Stripet borebille best i kjellerrom og loftsrom. De trives best med en varme rundt 20-25 grader.
Hovedbehandling bør være fuktreduserende tiltak, alternativt kombinert med impregnering av treverket. Impregnering
utføres av bedrift som driver med skadedyr typisk saneringsselskap. Det er viktig  å vite at treverk som har blitt malt,
lakkert e.l. ikke lar seg impregnere med insektbeskyttende midler. Man er avhengige av at væsken kan trenge inn i
treverket.
 

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.

Taktekking av Planja metallplater ukjent alder.
Takvindu er fra 2006, det kan være at taket ble skiftet samme tid som takvindu ble satt inn, dette med noe usikkerhet.
Taktekkingen på terrassen har ikke tilfredstillende tekking/overgang til bordkledning, her er det kun fuget mellom beslag
og kledning, utett.

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Takkonstruksjon TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Taktekking TG 1

Beskrivelse
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Basert på alder bør selve taktekkingen holde i mange år.
Vindskier av trevrike er stedvis ubehandlet. Stedvis noe råte, disse må skiftes.
Taktekkingen på terrassen har ikke tilfredstillende tekking/overgang til bordkledning, her er det kun fuget mellom beslag
og kledning, utett. TG2

Enkelte vindskier må skiftes, noen må males/vedlikeholdes.
Overgang mellom taktekking og trevegg på terrassen bør tettes på annen måte for å ivareta tilfredstillende tetting.

 
Utskifting av vindskier og vannbord av trevirke. Gamle vindskier demonteres. Nye vindskier bør overflatebehandles før
montering. 15-25 år.
Overflatebehandling. Løs maling skrapes bort. Underlaget vaskes og påføres soppdreper. Bart trevirke flekkes og
eksponert endeved behandles med penetrerende grunningsolje. Til slutt påføres to strøk maling. 2-8 år.
 

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Renner og nedløp av aluminium, takrenner ved ark er revet av antatt som følge av takras/manglende snøfangere.
Det er ikke takrenner på overbygget på terrassen.

Takvannet er ført til terreng, dette gir økt fuktbelastning poå grunnmur. Det nabefales å føre takvannet bort fra bygningen
i tett rør.
Renner og nedløp er besiktiget fra bakkenivå, fallet på renner er ikke vurdert grunnet terrengforholdene.
Det anbefales løvsil på alle takrenner for å forhindre tette rør.
Tilstandsgrad settes som følge av observerte forhold.

Snøfagere må monteres for å unngå skader på takrenner.

I følge Hydro Aluminium så holder takrenner som er lakkert med forsterket polyester lakk minst 15 år. Med godt
vedlikehold, vaske og rensing kan man forvente en del lenger levetid.
Utskifting. Gamle beslag fjernes og erstattes med nye falsede beslag med luftemulighet for utvendig kledning. 15-35 år.

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres.

Terrasse mot sør og øst. Overbygget stteplass på deler av terrassen.
Terrassen har tresøyler forankret i betongfundamenter.
Tredragere og trebjelker, terrassegulv av trevrike. Rekkverk av trevirke.
Ikke tilfredstillende innfestning av kantbjelke mot yttervegg, ved store snøras fra tak kan dette skade terrassen.
Utgang til luftebalkong fra soverom loftsetasje (ikke tilstrekkelig inspisert grunnest fast dør).

Noe malingsslitt rekkverk.
Innfestning av terrassen mot yttervegg bør forsterkes.
 

Vedlikehold og utbedringer kreves.

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Renner, nedløp og beslag TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Terrasse, balkonger og utvendige trapper TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens
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Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale.

Teglsteinspipe med tilknyttet ildsted i hovedetasje. Utvendig heldekkende pipebeslag, stigetrinn på taket opp til pipe.
Feierluke på kaldtloft, her er det manglende ubrennbar plate på gulv. Sotluke i underetasjen er for nærme brennbart
materiale.
På kaldtloft ser man forkulling i nærliggende taksperr til pipen. Dette tyder på at det har vært svært mye varme i pipen,
dette bør undersøkes nærmere.
Pipen er kledd inne på 1 side i loftsetasjen og på 2 sider i hovedetasjen.
Stor murt grue i underetasjen, ukjent tilstand.
 

Det er skadede elementer i vedovn i stue, disse må skiftes.
Det anbefales piperenovering med nye innerrør. Ved rehabilitering av teglskorsteiner med luftet løsning kan skorsteinen
stå inntil isolerte trevegger på maksimum to sider, som en moderne isolert elementskorstein.
Vurderingen er utført med bakgrunn av enkel visuell besiktigelse fra innvendige rom samt utvendig fra bakkenivå.
Tilstandsgrad settes som følge av alder og observerte forhold.

Ensjikts elementskorsteiner har krav om alle fire sider åpne/synlige.
 
Årsaken til kravet er at det skal være mulig å påse at skorsteinens ytterflater er uten sprekkdannelser da slike sprekker kan
medføre fare for spredning av gnister og branngasser. En teglskorstein må oppstilles slik at alle sidene er tilgjengelige for
inspeksjon med hensyn til eventuelle sprekker i skorsteinen. Det er ikke tillatt å bruke kledninger, belegg eller tapeter som
skjuler tegloverflaten for inspeksjon med hensyn til sprekker.
 
Det skal være minimum 30 cm fra sotluke til brennbart materiale. Avstandskravet gjelder oppover, nedover, til begge sider
og utover. Grunnen til dette er fare for spredning av brann via strålingsvarme fra sotluka. Ved en sotbrann kan
temperaturen i skorsteinen bli over 1000 grader. Kravene til sotluker er beskrevet i Temaveiledning om fyringsanlegg og
Byggforskserien, byggdetaljblad 552.135.

Utbedring av en slik mangel kan blant annet gjøres på følgende måter:

1.Brennbart materiale fjernes.
2.Brennbart materiale tildekkes med en plate av brannhemmende materiale, for eksempel kalsiumsilikatplater,
supaluxplater, eller annet materiale med tilsvarende egenskaper, metallplater eller vanlig gips er ikke å anbefale. Den
brannhemmende platen kan males med egnet maling eller dekkes med ubrennbart material som f.eks. fliser eller stein.

Ildfast stein, for eksempel Skamotec 225, Siporex eller tilsvarende, kan brukes som sotlukestein/brannstein i
teglskorsteiner under forutsetting av at den er minimum 100 mm tykk, dekker hele sotlukeåpningen, og at den kan tas ut
med et enkelt håndgrep. Avstand fra sotluka til brennbart materiale kan reduseres til 10 cm med denne på plass.
 

Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik.

Tradisjonelle bjelkelagskonstruksjoner med underliggende himlinger.
Det er registrert kirk og skjevheter.

Det er registrert skjevheter i etasjeskiller, men det ble ikke registrert vesentlige skjevheter som har betydning for
konstruksjonens sikkerhet.
Det er ikke foretatt nivellering eller andre målinger i forhold til skjevheter

Piper og ildsteder TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Etasjeskillere TG 2

Beskrivelse

Vurdering
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Skjevheter og knirk er å anse som vanlig i slike eldre bygninger.

Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater. Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper
som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt.

Store deler av underetasjen er innredet. Noe av innredningen er revet.
Det er registrert fuktighet i bakre del på befaring selv etter lang tid uten regn. Det opplyses at det kommer inn vann ved
nedbør. Slike eldre murer har ofte fuktinnslag pga. manglende/sviktende fuktsikring utvendig.
Det bemerkes spesielt at rom under terreng er en risikokonstruksjon. Med det menes og formidle at sopp og råte, kan
ligge skjult inne i lukkede konstruksjoner.
Tilstandsgrad settes fordi dette er en risikokonstruksjon.

Innforede trevegger er ikke å anbefale i slike underetasjer/kjellere.
Det bør etableres ny drenering rundt boligen. Taknedløp bør føres i egne rør bort fra bygningskroppen.

 
Fram til rundt 1970 ble de fleste kjellere bygd uten nevneverdig fuktsikring eller isolasjon, og var kun egnet som
grovlager. Selv med utvendige fuktsikringstiltak kan gamle fundamenter fortsatt stå i kontakt med fuktig byggegrunn.
Fundamenter uten drenerende og kapillærbrytende underlag er vanskelige å utbedre.
 

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og
vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett
tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Belegg på gulv med varmekabler. Det er ikke oppbrett på belegg ved dørterskel.
Malte tømmervegger. Missfargede takplater i himlingen.
Toalett på gulv, opplegg til vaskemaskin, dusjkabinett med sprekk i gulv. Laminert benkeplate over vaskemaskin.
Enkel heltre innredning med vask.
2 lags vindu, durgoventil som lufting til avløp.
Vannrør av kobber.
Tilnærmet flatt gulv.

Missfarginger på himling og vegger grunnet manglende ventilasjon.
Utett belegg ved terskel og rørgjennomføring.
Badet er utett.
Tilstandsgrad settes som følge av alder og observerte forhold.

Badet er utett og bør renoveres. I forbindelse med dette bør vann og avløpsrør skiftes.
Ventilering/avtrekkvifte og fall til sluk bør forbedres.

Utskifting belegg på gulv. Gammelt gulvbelegg og underliggende deler av gulvkonstruksjonen som er skadd, fjernes.
Underlaget suppleres/byttes. Nytt belegg limes på gulvet. 15-35 år.
Kobberledninger fra 12-50 år alt etter vannkvalitet.

Tiltak / konsekvens

Rom under terreng TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Bad - Bad/vaskerom hovedetasje TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid
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Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk,
oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Enkel kjøkkeninnredning med lakkerte fronter. Laminert benkeplate, løse hvitevarer.
Fliser på vegger over benkeplate.
Vannrør av kobber.
Halogen downlights.

Det er lekkasje på stoppekran i benkeskap. TG3
Ventilator blåser matosen til entrè og ikke ut av bygget. TG3
Oppvaskmaskin er tilknyttet skjøteledning da strømmen går ved bruk av fast stikk. TG3

Det anbefales undersøkelser på elektrsik anlegg.
 

Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har
vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.

Boligen er oppusset over tid, og har i dag enkel boligstandard.
 

Som det fremkommer under pkt. om premisser så ble befaringen foretatt med de begrensninger som følger av at boligen
var møbelert og og i bruk. Det gjøres oppmerksom på at innredninger, lagrede gjenstander og faste installasjoner ikke er
flyttet ved befaringen. Boligen overflater er av noe varierende alder og utførelse, deler noe brukspreget, og vanlig
oppussing bør påregnes, alt etter ønske og behov.
Tilstandsgrad er satt ut fra påviste skader og slitasje, samt normal levetid på gjeldende overflater ihht. NBI`s
levetidsbetraktninger.

Normalt sett er det ved overtakelse av brukt eiendom umøblert. Det vil da ofte tydeligere fremkomme slikt som slitasje,
krymp, riss, sprekker, spikerhull, fargeforskjeller og mulige missfarginger.
Kjøper må legge til grunn at boligen er brukt og overflater ikke er nye.

Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert.

Tretrapp fra loftsetasje og opp til kaldtloft, enkel bratt plassbygget trapp.
Tretrapp mellom hovedetasje og loftetasje. Her er det tett trapp med teppe i trinn. Høyden på returrekkverk er 80 cm. Det
er over 10 cm lysåpning på spilerekkverket.
Steintrapp til underetasjen er gjenkledd/avstengt.
 

Trappen er oppført etter datidens krav. Dagens krav er noe
strengere i forhold til lysåpninger og høyder.
Normal slitasje med tanke på alder.

Det anbefales å forhøye rekkverk for å unngå fallskader.
Åpninger i trapper, mellom trinn og mellom spiler må ikke være større enn 10 cm, dette fordi barn kan falle gjennom
åpningene.

Kjøkken - Kjøkken TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Innvendige overflater TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Innvendige trapper TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens
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Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle
observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter.

Eiendommen er tilknyttet privat vannforsyning fra egen brønn med oppkom, kvalitet er ikke kontrollert.
Eiendommen har privat septiktank av betong. I følge NORVA24 er tanker 2 kbm med slamavskiller. Tanken er liten og er
plassert utenfor sørøstre hushjørne. Sist tømming september 2020, neste tømming juli-oktober 2022.
Vannrør av kobber avløp av plast.
 

Vedlikehold av sanitærinstallasjoner er generelt vanskelig og begrenser seg normalt til overvåkende tilsyn av synlige
komponenter.
Tilstandsgrad settes som følge av antatt alder og observerte forhold.

Skjulte kobberledninger (i vegger og gulv) medfører ofte til høye reperasjonskostnader ved lekkasje. Kobberledninger fra
1970 og 1980 tallet var tynnere enn de som er produsert før 1970. De glødde kobberrørene som var vanlige på 1970-
1980 tallet har en teknisk levetid på 15 til 50 år. Sintef Byggforsks anbefalte brukstid for disse rørene er 30 år.

Ifølge SINTEF Byggforsk er intervallet for utskifting av vv-beredere fra 15 til 25 år. Forventet levetid for soilrør og
avløpsledninger i plast 30 til 50 år, soilrør i støperjern er 25 til 60 år, galvaniserte
stålrør 20 til 40 år, vannledninger i kobber 25 til 60 år, tappebatterier 10 til 30 år, blandeventiler og kraner 10 til 25 år, og
for vasker, servanter og klosett 30 til 50 år.

Varierende alder på el-opplegg, del del er eldre. Måler er plassert i driftsbygningen, det er her inntaket er.
El-skapet (fordelerskap) er plassert i gang/trapperom. Her er det automatsikringer, ingen kursoversikt.
Noe av anlegget ser ikke ut til å være fagmessig utført.
 

Det opplyses om at sikringer går ved bruk av flere hvitevarer på kjøkkenet.
Kontroll av det elektriske anlegget krever spesiell kompetanse og autorisasjon. Vanligvis har takstpersonell ikke dette, og
det vil derfor bare være mulig å gjøre beskrivelser av generell karakter. Det elektriske anlegget er ikke kontrollert av
takstingeniør og bør utføres av det lokale el-tilsyn eller godkjent bedrift spesielt i dette tilfellet.

Feil på elektrisk anlegg kan generelt sett medføre til varmgang og i verste tilfelle medføre til brann. Det er feil/elde på
elektrisk anlegg som er bakenforliggende årsak til de fleste boligbranner i Norge.

Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner.

Terrenget rundt boligen heller fra nord mot sør. Fall mot boligens nordside.
Eiendommen ligger i henhold til kart fra NVE i utsatt område for snøskred, vurderingen baserer seg på helningen på
terreng og ikke sannsynligheten for at dette skal kunne skje.

Generelt bør terreng rundt hus helst planeres med fall 1:20, men minst 1:50 fra bygget til en avstand på minst 3 meter.
Takvann må ledes bort fra bygget. Man bør ikke koble stuprør til drensledning, eller infiltrere takvann i grunnen ved
grunnmuren via perforert rør eller pukkfylling. Dersom overflatevann blir ledet mot huset fra en større skråning bør en
fange opp overflatevannet med en avskjærende drenering langs skråningen.
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Byggverk skal ikke plasseres i skredfarlige områder jf. byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 første ledd. Dette gjelder
byggverk hvor konsekvensene av en skredhendelse, herunder sekundærvirkninger, vil være særlig store og gi uakseptable
konsekvenser for samfunnet. Kravet gjelder for alle typer skred. Dette kan tolkes slik at dersom det vurderes et
søknadspliktig tiltak på eiendommen kan kommunen sette seg imot dette eller kreve ytterligere vurderinger av området.
Dersom det vurderes slike tiltak bør en kontakte kommunen.
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Målestokk 1: 7500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 10.08.2021 22:01
Eiendomsdata verifisert: 09.08.2021 21:20

GÅRDSKART  1577-196/1/0

196/1/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 13 klasser

=

5

6

S

H

M

L

i

1

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Skog av særs høy bonitet
Skog av høy bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Myr uten skog
Åpen jorddekt fastmark
Åpen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke kartlagt
Sum

48.5
0.0

33.0
0.0

211.1
2.3
0.0

41.3
45.4

3.5
0.0
5.7

86.1
476.9

81.5

213.4

90.2

91.8
476.9

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)

Skog-klassene kan også omfatte skog på myr.

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt



Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 10.08.2021 kl. 22.02
Oppdatert per: 10.08.2021 kl. 22.01

Kommune: 1577 VOLDA
Gnr: 196 Bnr: 1

Grunnboksinformasjon
        
HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett
        
2018/336453-1/200 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
18.01.2018 21.00 VEDERLAG: NOK 3 600 000

DE BACKER KRIS                               IDEELL: 1/2
F.NR: 310772
DE CONINCK MARIJKE                           IDEELL: 1/2
F.NR: 230380

Påtegning til hjemmelsdokumenter

2021/474866-1/200 ** TVANGSSALG BESLUTTET
23.04.2021 21.00 GJELDER: HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT      2018/336453-1/200

GJELDER: DE BACKER KRIS
F.NR: 310772
GJELDER: DE CONINCK MARIJKE
F.NR: 230380
TINGRETT: SØRE SUNNMØRE
SAKSNR: 21-006340TVA-SOSU

HEFTELSER
        
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning,
eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til
denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.

Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen,
eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner
du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer
gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

1841/900018-1/56 UTSKIFTING 
04.06.1841

1847/900021-1/56 RETTSBOK
09.10.1847 Om havnegang.

1870/900107-1/56 RETTSBOK
29.09.1870 Bestemmelse om gjerde

1871/900038-1/56 RETTSBOK
31.05.1871 Bestemmelse om beiterett

Bestemmelse om gjerde

1888/900104-1/56 BESTEMMELSE OM VEG
08.09.1888 Regulering av areal i forbindels med veggrunn/

jernbanegrunn.

1903/900174-1/56 RETTSBOK
31.10.1903 Bestemmelse om beiterett

1958/426-1/56 JORDSKIFTE
13.03.1958 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1958/427-1/56 BESTEMMELSE OM BEITERETT
13.03.1958 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1980/4876-2/56 BESTEMMELSE OM VEG
20.10.1980 Vegkontrakt.
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 10.08.2021 kl. 22.02
Oppdatert per: 10.08.2021 kl. 22.01

Kommune: 1577 VOLDA
Gnr: 196 Bnr: 1

2010/728907-1/200 JORDSKIFTE
24.09.2010 SAK:1420-2005-0021 MOLDSVOR MFL.

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2015/270652-3/200 JORDSKIFTE
25.03.2015 Jordskiftesak 1420-2009-0015 Terdalen

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2018/336461-1/200 PANTEDOKUMENT
18.01.2018 21.00 BELØP: NOK 2 500 000

PANTHAVER: SPAREBANKEN MØRE
ORG.NR: 937 899 319

2021/37066-1/200 UTLEGGSFORRETNING
11.01.2021 12.45 AVHOLDT: 11.01.2021, KL. 12.35

BELØP: NOK 1 962 729
SAKSØKER: SPAREBANKEN MØRE
ORG.NR: 937 899 319
PROSESSFULLMEKTIG: LOWELL NORGE AS
ORG.NR: 848 579 122
SAKSØKT: DE CONINCK MARIJKE
F.NR: 230380
HEFTER I IDEELL 1/2 AV MATRIKKELENHET TILHØRENDE:
DE CONINCK MARIJKE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
ELEKTRONISK INNSENDT

2021/37946-1/200 UTLEGGSFORRETNING
11.01.2021 13.41 AVHOLDT: 11.01.2021, KL. 13.37

BELØP: NOK 1 962 729
SAKSØKER: SPAREBANKEN MØRE
ORG.NR: 937 899 319
PROSESSFULLMEKTIG: LOWELL NORGE AS
ORG.NR: 848 579 122
SAKSØKT: DE BACKER KRIS
F.NR: 310772
HEFTER I IDEELL 1/2 AV MATRIKKELENHET TILHØRENDE:
DE BACKER KRIS
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
ELEKTRONISK INNSENDT

GRUNNDATA
        
0/901205-1/56 OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN

1841/900078-2/56 REGISTRERING AV GRUNN
02.10.1841 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1577 GNR:196 BNR:2

1918/900129-1/56 REGISTRERING AV GRUNN
28.10.1918 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1577 GNR:196 BNR:3

2017/1143102-1/200 SAMMENSLÅING
17.10.2017 11.49 DENNE MATRIKKELENHET SAMMENSLÅTT MED: KNR:1444 GNR:192

BNR:13
ELEKTRONISK INNSENDT

2020/55768-1/200 OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
01.01.2020 00.00 TIDLIGERE: KNR:1444 GNR:196 BNR:1

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved
avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser,
gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21
tredje ledd.
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