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HØYSETEVEGEN 395

STED

5650 TYSSE

PRISANTYDNING

KR 1 850 000

OMKOSTNINGER*

KR 61 706

TOTALT INKL. OMK.**

KR 1 911 706

KOMMUNALE AVGIFTER

KR 5 625 PR ÅR

P-ROM/BRA

105 M²/105 M²

ANTALL SOVEROM***

3

EIERFORM

SELVEIER

BOLIGTYPE

LANDBRUK

BYGGEÅR

UKJENT

PARKERING

PARKERING PÅ EGEN TOMT.

TOMT

CA.302000 M²

EMVEST.NO / HØYSETEVEGEN 395 3

Eiendommen ligger flott til i et område med spredt bebyggelse med småbruk og en del hytter.  Det har ikke
vært landbruksdrift på gården på mange år.
På eiendommen er oppført bolighus og driftsbygning, samt et stølshus.

*
**
***

Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Hvis salg til prisantydning. Inkluderer prisantydning, fellesgjeld og omkostninger.
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid
med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

MAGNE STORHEIM
REGIONDIREKTØR NORD, EIENDOMSMEGLER MNEF

MOB 952 65 904
EMAIL magne.storheim@emvest.no
AVDELING Knarvik











EIERFORM
Selveier

EIENDOMSBETEGNELSE
GNR 33, BNR 7, 122 og GNR 34 BNR 9 i Samnanger
kommune.

AREAL
P-rom: ca.105 m².
Følgende rom inngår i p-rom arealet: Alle rom er tatt
med i primærarealet bortsett fra kjeller, kott og boder.
Bra/Bta: 105 m². Oppgitt areal er hentet fra/beregnet ut
fra eiendommens landbrukstakst. P-rom/BRA er ikke
oppmålt.

BYGGEMÅTE
Husene er oppført i tre og mur, se ellers
landbrukstaksten.

INNHOLD
Eiendommen ligger flott til i et område med spredt
bebyggelse med småbruk og en del hytter.  Det har ikke
vært landbruksdrift på gården på mange år.
På eiendommen er oppført bolighus og driftsbygning,
samt et stølshus.

Bolighuset er eldre, og i følge opplysninger restauret/
ombygget i 1920, 1960 og 1992.  Det inneholder kjeller
med uinnr rom/boder. 1.etg. har vindfang,  gang, 2
stuer, kjøkken, dusjbad med toalett, kammers/kontor/
disp.rom.
Loft: gang, 3 soverom, kott.

Driftsbygning (eldre, byggeår er ukjent) med grunnflate
ca 90 kvm.

Stølshuset i Kvandalen renovert på 1980-tallet med
grunnflate ca 30 kvm..

STANDARD
Bygningene har varierende standard i forhold til alder
og senere oppussing.  Bolighuset er en del fornyet de
senere årene, med standardforbedring av diverse rom i
1.etasjen.  Delvis nyere kjøkkeninnredning.
Driftsvbygningen er i dårlig stand og ikke tilpasset
dagens krav, den er benyttet til lager. det har ikke vært
egen gårdsdrift på eiendommen på mange år.
Stølshuset er i bra stand etter fornying på 1980-tallet.
Nærmere informsjon om byggemåte, standard og enkel
tilstandsbeskrivelse i landbrukstakst avholdt
18.07.2015 ved Eivind Moberg som er vedlegg til
salgsoppgaven.

OPPVARMING
Elektrisk med varmekabler i bad,  vedovn.

BYGGEÅR
 Opprinnelig byggeår er ukjent, se under innhold

EIENDOMMEN
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BELIGGENHET
Gården ligger fint og skjermet til på et lite høydedrag
med utsikt over nærområdene og gode solforhold. Ca.
10 km kjøring til kommunesenteret i Tysse, ca 1 time
kjøretid til Bergen sentrum

ADKOMST
Følg veien opp til Høysæter helt til endes, gårdstunet
ligger opp til høyre med stikk vei fra parkeringsplass før
veibo op til det øverste hyttefeltet.

TOMT
302000 m² - Eiertomt. 25,6 da overflatedyrket jord,
15,2 da innmarksbeite, 188,2 da skogsareal, 71,9 da
myr og fastmark, 1,1 da bebygget/vann o.l.
Arealopplysning er hentet fra NIJOS gårdskart.  Areal/
grenser er ikke nøyaktig oppmålt.  Avvik kan derfor
forekomme.
Arealene er fordelit på 4 teiger.  Det er opplyst at
eiendommen i tillegg har part i felleområde med
fjellområder og stølsrett.  Part i felles jaktområde for
hjortejakt.

PARKERING
Parkering på egen tomt.

REGULERINGSFORHOLD
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel delvis satt
av til LNF-område og delvis område for eksisterende
fritidsboliger.
Tillegg for gnr.33 bnr.122: i reguleringsplan for
Kuhaugen (1993) er eiendommen i hovedsak regulert
til landbruksområde.

VEI, VANN OG KLOAKK
Privat vei frem til offentlig. Vann fra egen brønn. Avløp til
septiktank med spredning.

NABOLAGET
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VISNING
Se boligavisen eller internett: www.emvest.no eller
www.finn.no. Ellers etter avtale med megler.

OVERTAGELSE
Etter avtale med selger.

DIVERSE
Eiendommen er ikke oppmålt av megler. Oppgitt areal
er hentet/beregnet ut fra eiendommens landbrukstakst.
P-rom/BRAer ikke oppmålt.
Megler kan ikke formidle kjøpetilbud som har kortere
akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag etter siste
annonserte visning.
Eiendommen selges for dødsbo. De som står for salget
av eiendommen har begrenset kjennskap til
eiendommens stand.  Interesserte kjøpere oppfordres
derforærskilt til å undersøke eiendommen grundig.
Eiendomsmegler har ikke sett sæterhuset.

Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Vi
anbefaler derfor en grundig gjennomgang av boligen,
gjerne sammen med en bygningskyndig person.
Boligen selges i forevist stand.

Etter at bud er akseptert vil salget bli markedsført.

"AS IS" KLAUSUL
Eiendommen med tilbehør selges som den er med
begrenset reklamasjonsrett, jfr. Avhendingsloven § 3-9.
Selgers ansvar etter avhendingsloven blir med dette
redusert. Evt. feil, mangler og skader ved boligen/

eiendommen som er synlige behøver ikke være
beskrevet i salgsoppgaven eller vedlegg til denne.
Kjøper overtar eiendommen slik den er uten at selger
fortar ytterligere klargjøring, rydding eller rengjøring enn
evt å fjerne eiendeler som de ønsker å beholde.
Eiendommen selges for dødsbo.  Bostyrer og arvinger
har begrenset kjennskap til eiendommen stand.

EIERSKIFTEFORSIKRING
Det er ikke tegnet eierskifteforsikring på salget av
eiendommen.

ADGANG TIL UTLEIE
Dette er en selveiende eiendom og eiendommen kan
fritt leies ut.

FERDIGATTEST / MIDL. BRUKSTILLATELSE
Det foreligger ikke ferdigattest/midl. brukstillatelse for
bygningene på eiendommen i kommunen sitt arkiv.
Informsjon om byggeår og påbygging / fornying er
hentet fra opplysninger i landbrukstaksten/opplyst av
avrvinger. I matrikkel er opplyst at det er oppført
våningshus, løe, utløe og annen landbr.bygning på
eiendommen. Våningshus, løe, utløe er registrert som
kulturminner i Sefrakregisteret.  Eiendommen er
etablert 05.07.1869.

TILLIGGENDE RETTIGHETER
Matrikkelenhetens rettigheter
Registreringsenhet:
STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:
18.05.2016
Servitutter:

ØVRIGE KJØPSFORHOLD
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12.10.1971 8230 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighet hefter i: 1242 / 33 / 5 / /
Rettighet hefter i: 1242 / 33 / 7 / /
Gjelder transport av trevirke over d.e.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Bnr.33 bnr.122:
STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:
18.05.2016
Servitutter:
17.11.2008 934171 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: 1242 / 33 / 4 / /
Rettighet hefter i: 1242 / 33 / 5 / /
Rettighet hefter i: 1242 / 33 / 6 / /
Rettighet hefter i: 1242 / 33 / 7 / /
Rettighet hefter i: 1242 / 33 / 27 / /
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE
17.11.2008 934171 BESTEMMELSE OM PARKERING
Rettighet hefter i: 1242 / 33 / 5 / /
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Dokumentene kan leses hos megler

KONSESJON
Eiendommen er konsesjonspliktig.

Dette innebærer at kommunen etter søknad skal
vurdere om kjøper får tillatelse til å kjøpe eiendommen.
Kommunen skal i konsesjonsbehandlingen vurdere §9
første ledd nr. 2-5:

-om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig
forsvarlig prisutvikling
- om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen
i området,
- om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
- om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
- om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig
ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved
ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antallet
sameiere økes.
På grunn av gårdens størrelse er det  lovfastsatt boplikt
på eiendommen (mer enn 25 da dyrket mark).  Det er
ikke anledning til å ta forbehold om fritak for boplikt.

Ihht jordloven § 8 er det driveplikt på all innmark.

Kommunen skal etter gjeldende regler foreta
priskontroll ved salg av eiendommen, men ved lavere
salgssum enn kr.3.500.000 er det ikke  priskontroll.

Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes
med grunnlag i konsesjonslovens  bestemmelser,
herunder §9 første ledd nr. 2-5 eller §9 andre til fjerde
ledd og dersom ikke oppnådd salgssum godtas av
konsesjonsmyndigheten.

Hvis den situasjon skulle oppstå at kjøper ikke får
konsesjon begrunnet i de forhold som er vist til i
konsesjonslovens øvrige bestemmelser, herunder §9
første ledd nr. 2-5 eller § 9 andre til fjerde ledd, skal
oppgjøret til selger foreligge som avtalt, men da 2 mnd.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD
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fra endelig avslagsvedtak er truffet. Nødvendig sikkerhet
for kjøpesummen må i et slikt tilfelle opprettes som
tredjemannspant i eiendommen, og selger forplikter seg
til å undertegne på pantedokument for
tredjemannspant, dersom partene ikke innen 2 uker fra
endelig konsesjonsavslag blir enig om annen sikkerhet.

Det anbefales at budgiver orientere kreditor / bank om
nevnte forhold.
Det er altså ikke mulighet for kjøper å ta forbehold om
konsesjon.

Skjøte på eiendommen kan ikke tinglyses før kjøper har
fått konsesjon.
Saksbehandlingstiden hos kommunen varierer, men er
normalt avgjort innen 1-3 mnd.

For de som ønsker å lese mer om konsesjon, driveplikt
m.m. anbefales følgende link : https://www.slf.dep.no.
Gå så inn på "skog og landskap"

Eiendommen oppfyller arealkrav til å omfattes av regler
om odel. Etter det opplyste har ikke selger
etterkommere som ønsker å overta gården eller reise
krav om odel. For eventuelle krav fra  personer som vil
påstå at de har odelsrett  vil 30% av kjøpesummen bli
holdt sperret hos Eiendomsmegler Vest til
odelsløsningsfristen er ute, 6 måneder fra skjøtet til
kjøper er tinglyst.

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell
juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller
mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen
har ingen egenandel. Ta kontakt med megler eller se
www.helpforsikring.no for mer informasjon om
forsikringen. Det gjøres oppmerksom på at
meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av slik
forsikring.

ENERGIMERKE
Ved salg og utleie av boliger og bygninger skal det
legges frem en energiattest med et energimerke, jf.
energimerkeforskriften. Det foreligger per dags dato
ingen energiattest.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD
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PRISANTYDNING
Kr 1 850 000

LIGNINGSVERDI
Kr.365.969 som primærbolig og kr.731.938 som
sekundærbolig for år 2013.

OFFENTLIGE AVGIFTER
Kr 5 625 pr. år inkuldert eiendomsskatt ihht satser for
2015

HEFTELSER SOM SKAL FØLGE EIENDOMMEN

Følgende dokumenter/servitutter følger eiendommen
ved salg:

03.01.1968 50 FORKJØPSRETT.  (gjelder for areal som
grenser til en hyttetomt, gnr.33 bnr.72)

10.01.1890 900094 ERKLÆRING/AVTALE
Gjelder forlik ang beite og grenser.

03.07.1890 900093 BESTEMMELSE OM BEITERETT

10.10.1900 900116 BRUKSRETT
Gjelder avtale for BERGEN KOMMUNE om torv og
stein.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

24.10.1900 900130 ERKLÆRING/AVTALE
Gjelder fisk og jaktretter i forb. med Bergen kommune
sin
e.d.

28.09.1901 900182 BESTEMMELSE OM VEG
Best. havnegang

04.07.1916 900450 UTSKIFTING

29.10.1919 900373 ERKLÆRING/AVTALE
Avtale mellom Bergen Kommune og Samnanger
Ullvarefabrikk
ang.reg. av vann.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

04.07.1916 900450 UTSKIFTING

29.10.1919 900373 ERKLÆRING/AVTALE
Avtale mellom Bergen Kommune og Samnanger
Ullvarefabrikk ang.reg. av vann.

24.11.1920 900475 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

24.08.1921 900394 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 34 / /
Gjelder utmark

31.10.1944 3509 BEST. OM ADKOMSTRETT
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 39 / /
Bestemmelse om vannrett
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

25.01.1954 626 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 52 / /
Bestemmelse om vannrett
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

ØKONOMI
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23.11.1956 5492 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 55 / /
Gjelder utmark
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

23.11.1956 5493 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 55 / /
Bestemmelse om vannrett

GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE
27.03.1957 1623 ERKLÆRING/AVTALE
Forlik ang skogteig.

27.05.1960 2763 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 56 / /
Gjelder utmark
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om veg
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

27.05.1960 2764 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 57 / /
Bestemmelse om vannrett
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

02.03.1961 1257 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 57 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 59 / /
Bestemmelse om vannrett
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

06.04.1962 2115 JORDSKIFTE
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

09.11.1964 7501 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 63 / /
Bestemmelse om vannrett

17.12.1964 8510 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 64 / /
Skal være dok.nr 8518
Bestemmelse om vannrett

03.01.1968 49 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 72 / /
Bestemmelse om vannrett

26.11.1969 8749 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 78 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 79 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 80 / /
Bestemmelse om vann/kloakkledning

26.01.1970 632 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 82 / /
Bestemmelse om vann/kloakkledning

26.01.1970 634 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 83 / /
Bestemmelse om vann/kloakkledning

26.01.1970 636 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 84 / /
Bestemmelse om vann/kloakkledning

23.02.1970 1409 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

ØKONOMI
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07.01.1971 140 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 87 / /
Bestemmelse om vann/kloakkledning

23.02.1970 1409 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

07.01.1971 140 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 87 / /
Bestemmelse om vann/kloakkledning

12.10.1971 8230 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 7 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 33 / /
Gjelder transport av trevirke over d.e.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

31.01.1972 834 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 93 / /
Bestemmelse om vann/kloakkledning
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

31.01.1972 838 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 95 / /
Bestemmelse om vann/kloakkledning
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

31.01.1972 840 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 96 / /
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om garasje/parkering

12.02.1973 1214 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 100 / /
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

08.03.1973 1984 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 101 / /
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vann/kloakkledning

12.12.1973 9396 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 102 / /
Bestemmelse om vann/kloakkledning

23.06.1976 990088 ELEKTRISKE KRAFTLINJER

07.11.1989 17145 ERKLÆRING/AVTALE
Avtale ang. bruk,vedlikehold og videre med plass for 2
biler pr. bnr. m.m.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

26.10.2004 17016 ** DIVERSE PÅTEGNING
Bnr 99 sletter sin rett til parkering.

24.01.1990 1190 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
300 KV Kraftledning Tøfjell Samnanger Fana.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

14.01.1991 320 JORDSKIFTE
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

ØKONOMI
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03.01.1997 35 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Fritekst B,K,K,sin ledning av 300 KV. EVANGER_
SAMNANGER registret i Midhordland sitt register over
d.mfl. eiendommer
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

20.08.2002 10876 ERKLÆRING/AVTALE
Avtale vedr. en ca. 200 m lang 230 V luftledning
Rettighetshaver: BKK Produksjon AS
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

08.03.2012 197070 JORDSKIFTE
Sak nr. 120020110016
Høisæter.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

17.11.2008 934171 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 71 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 73 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 93 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 94 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 95 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 99 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 100 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 118 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 119 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 120 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 121 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 122 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 123 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 124 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 125 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 126 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 127 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 128 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 129 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 142 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 143 / /
Rettighetshaver: 1242 / 33 / 144 / /
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

Dokumentene kan leses hos megler.

ØKONOMI
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FASTE LØPENDE UTGIFTER
Da dette er salg av eiendom fra et dødsbo er det ikke
opplyst om faste løpende utgifter.

BETALINGSVILKÅR
Hele kjøpesummen inkl. omkostninger innbetales pr.
overtagelsesdato.

OMKOSTNINGER
1. Dok.avgift til staten: 2,5% av kjøpesum
2. Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3. Evt. tinglysingsgebyr for pantedok. kr. 525,-
4. Grunnboksutskrift kr. 206,-
5. Help Boligkjøperforsikring kr. 9.200,- (frivillig)
6. Behandlingsgebyr for konsesjonssøknaden med inntil
kr.5.000,-
For prisant. kr. 1.850.000,- utgjør dette samlet kr.
61.706,- inkl. Help Boligkjøperforsikring.

TOTAL INKL. OMKOSTNINGER (PRISANTYDNING  + OMKOSTNINGER)
Kr 1 911 706

FINANSIERING
Finansiering i Sparebanken Vest etter bankens
kredittvurdering. Kontakt megler, eller ring 05555 for
nærmere informasjon.

Dersom det er ønskelig, og kunden gir sitt samtykke,
kan Eiendomsmegler Vest formidle tilbud om forsikring,
finansiering eller plassering gjennom Sparebanken Vest.
For dette mottar Eiendomsmegler Vest
formidlingsprovisjon.

ØKONOMI
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VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVEN
1. Kart
2. Rapport fra takstmann
3. Budskjema
4. Nabolagsprofil

KONTAKT
Eier
Terje Høysæter (dødsbo)
Ansvarlig megler
Magne Storheim, Regiondirektør Nord, Eiendomsmegler
MNEF
Tlf 95 26 59 04
Saksbehandler
Johannes Framnes
Tlf 90 78 17 33
Saksbehandler
Saksnr
9150227

MEGLERFORETAKETS VEDERLAG
Meglerforetakets vederlag dekkes av selger, og følgende
er avtalt:
Provisjon: 2,9% av salgssum, minimum kr. 45.000,
Tilretteleggingsgebyr: kr. 15.900,- inkl. mva.
Oppgjørshonorar: kr.3.900,- inkl. mva.
Markedsføringspakke: kr.20.900,- inkl. mva.
Visningshjelp: kr.1.250,- pr. visning

Selger dekker i tillegg følgende utlegg:
Innhenting av opplysninger fra offentlige instanser foto,
mv totalt ca. kr..8.000,- inkl. mva.
Selgers tinglysingskostnader: kr.535,-.

GENERELL INFORMASJON
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BUDGIVNING
Forskrift om eiendomsmegling §§ 6-2 og 6-3 regulerer
hvordan budgivning skal foregå. Særlig viktig for deg
som forbruker er § 6-3 (4) som bestemmer at megler
kun kan «.....formidle bud, aksepter og avslag som er
gitt skriftlig. Oppdragstaker skal innhente gyldig
legitimasjon og signatur fra budgiver før bud formidles».

Første bud skal, om ikke annet er særskilt avtalt, gis ved
at man fyller ut Eiendomsmegler Vest AS sitt
budskjema. Budforhøyelser skjer fortrinnsvis ved at
man, etter samtale med megler, mottar en SMS fra
megler. Budgiveren må deretter bekrefte budet ved å
besvare meglerens SMS med en kode. I enkelte tilfeller
kan e-post benyttes. Megleren må alltid varsles på
telefon før bud sendes inn. Megler skal så snart som
mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er
mottatt.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig,
informere de involverte i budrunden skriftlig om status i
budgivningen.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere
akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste
annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud,
og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste
budet på eiendommen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig
avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli
behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte
parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang
akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før
budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser
bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra
budet inngis.

For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om
budgivning», som er vedlagt denne salgsoppgaven.
Megler har salgsgaranti.
Dette betyr at kun utlegg påløper for selger dersom
eiendommen ikke blir solgt.

GENERELL INFORMASJON
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Målestokk 1:7500 ved A4 stående utskrift

Grunneiendom 1242 - 34/9/0 Markslag (AR5) 13 klasser

Dato: 2016-05-24 11:05:54 - Side 1 av 1



300m2001000
Målestokk 1:12500 ved A4 stående utskrift

Grunneiendom 1242 - 33/7/0 Markslag (AR5) 13 klasser

Dato: 2016-05-24 12:13:57 - Side 1 av 1



















NABOLAGSPROFIL
HØYSETEVEGEN 395,
5650 TYSSE

TRANSPORT

Bergen Flesland 56 km

Trengereid stasjon 23.9 km

Mørkhølen 3.9 km

SPORT

Hagabotnane gressbane 9.2 km
Nore Fusa skule akt.anlegg 24.3 km

VARER/TJENESTER

Kiwi Årland 13 km
Coop Prix Norheimsund 26.9 km

Boots apotek Norheimsund 27.7 km
Norheimsund apotek 27.8 km

Norheimsund Vinmonopol 27.6 km

Spar Tysse 10.4 km
Kiwi Bjørkheim 14.2 km

Mix Bjørkheim Kro og Motell 13 km

Best Bjørkheim 12.9 km
YX Norheimsund 26.2 km

SKOLER, BARNEHAGER NIVÅ KLASSER ELEVER KM
/AVD /BARN

GJERDE SKULE 1-7 KL 7 KL 126 10.9 km

SAMNANGER UNGDOMSSKULE 8-10 KL 5 KL 101 10.5 km

NORHEIMSUND VIDAREGÅANDE SKULE - 16 KL 200 25.6 km

FRAMNES KRISTNE VGS. - 9 KL 260 31.5 km

GJERDE BARNEHAGE 0-5 ÅR 4 AVD - 10.9 km

NORDBYGDA BARNEHAGE 0-5 ÅR 2 AVD 26 13.8 km

AADLAND GARDS OG FRILUFTSBARNEHAGE 2-5 ÅR 1 AVD 20 14.3 km

BEFOLKNING
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Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre
(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

OMRÅDE PERSONER HUSHOLDNINGER
Kommune: Samnanger 2448 1032
Grunnkrets: Høysæter 59 26

FOR KILDER OG ANNEN INFO OM NABOLAGSPROFIL SE NESTE SIDE. COPYRIGHT © EIENDOMSPROFIL AS 2016



TILHØRIGHET

KOMMUNE SAMNANGER

GRUNNKRETS HØYSÆTER

KIRKESOGN SAMNANGER

STEDER I NÆRHETEN

EIKEDALEN 9.1 KM

YTRE TYSSE 10.4 KM

INDRE TYSSE 10.5 KM

INDRA HAGA 11.1 KM

Tysse er kommunesenter i Samnanger kommune i
Hordaland. Tysse utgjør en del av tettstedet Haga.
Tettstedet ligger ved utløpet av Tysseelva, helt innerst i
Samnangerfjorden, som er en fjordarm av
Hardangerfjorden. Riksveg 48 passerer gjennom stedet.
Stedet har skole, bibliotek, tannlege osv. Like ved Tysse
ligger Sætervika Leirsted, som er eid av Norsk Luthersk
Misjonssamband.

Samnanger kommune er 265.5 km2. Hele 84% av
arealet ligger over 150 moh. Innen kommunen finner
man mange landskapstyper, fra fjord til høyfjell, og
med lier dominert av furuskog og løvskog. Mellom de
store fjellene er det trange vassførende daler og juv.
Klimaet i Samnanger byr på mye regn, og veksler med
Matre om å ha nedbørsrekord for Hordaland
(nedbørsmengden er omtrent det doble av i Bergen, ca
4000 mm!). Sentralt i kommunen renner Tysselva, som
har en vesentlig jobb å gjøre i drenere deler av
nedbøren.

DEMOGRAFI

45% ER GIFT

31% HAR HØYSKOLEUTDANNING

35% HAR INNTEKT OVER 300.000

67% EIER SIN EGEN BOLIG

76% EIER HYTTE

57% HAR BOLIG PÅ OVER 120 KVM

100% BOR I ENEBOLIG

HUSHOLDNINGER

ANTALL
HUSHOLDNINGER 26

SNITT ANTALL PERSONER
PER HUSHOLDNING 2,3

FAMILIESAMMENSETNING Grunnkrets Kommune
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Flerfamilier Par m/barn Par u/barn Enslig m/barn Enslig u/barn

LIVSSTIL (HØYSÆTER GRUNNKRETS)

AKTIVITETER: Motor, friluftsliv, skisport

INTERESSER: Musikk, lokalpolitikk, motor, friluftsliv

RADIO & TV-VANER: Hestesport, friidrett, motorsport, vintersport, naturprogram, spørreprogram,
lokalnyheter

LESEVANER: Bilblader, friluftsblader, ukeblader, sosiale medier og søk på nett

FORBRUK: Motor og blader

FERIEVANER: Bussferie, campingferie, friluftsferier

BILMERKER: Volvo, Toyota, Mercedes Benz, Ford, Peugeot

BOLIGMASSE

ENEBOLIG
100% 0%

INFORMASJON I NABOLAGSPROFIL ER HENTET FRA ULIKE KILDER OG DET KAN FOREKOMME FEIL ELLER MANGLER I DATAENE. DISTANSER ER BASERT PÅ KORTEST KJØRE-/GÅAVSTAND (*LUFTLINJE).
VURDERINGENE FRA LOKALKJENTE ER INNHENTET PÅ NETTSTEDET NABOLAG.NO OG ER AGGREGERTE DATA BASERT PÅ SVAR INNENFOR ET GITT NABOLAG. LIVSSTILSBESKRIVELSENE ER LEVERT AV
INSIGHTONE SOM HAR DELT NORGES BEFOLKNING INN I MOSAIC(TM)-GRUPPER ETTER DEMOGRAFISKE KJENNETEGN. DE ER BASERT PÅ OFFENTLIG STATISTIKK, I HOVEDSAK FRA SSB (STATISTISK
SENTRALBYRÅ) SAMT SPØRREUNDERSØKELSER OM HOLDNINGER, FORBRUK, MEDIEVANER OSV. EIENDOMSPROFIL AS ELLER EMVEST - EIENDOMSMEGLER VEST KNARVIK KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG
FOR FEIL ELLER MANGLER I DATAENE. KILDE: INSIGHTONE, SSB 2014, NORSK EIENDOMSINFORMASJON 2012, NABOLAG.NO M.FL. COPYRIGHT © EIENDOMSPROFIL AS 2016



KARTENE ER LEVERT AV GEODATA AS. KARTENE SKAL IKKE BRUKES SOM KILDE ELLER FASIT PÅ F.EKS. FRADELINGER, SAMMENFØYNINGER, GRENSER, DA KOMMUNENE TILBYR MER OPPDATERTE KART FOR
DETTE FORMÅLET. EIENDOMSPROFIL AS, GEODATA AS ELLER EMVEST - EIENDOMSMEGLER VEST KNARVIK KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR FEIL ELLER MANGLER I KARTENE.
COPYRIGHT © EIENDOMSPROFIL AS 2016



VIKTIGE EGENSKAPER MED DEN NYE BOLIGEN
Lag en liste over hva du ønsker med den nye boligen. 
Ikke alt kan innfris. Lag prioriteringer over hva som er 
mest viktig for deg.

LOKALKUNNSKAP OM NÆRMILJØET
Gjør deg kjent med prisnivået og tilbudet i det området 
du ønsker å bo i. Kontakt gjerne en megler fra 
Eiendomsmegler Vest for oversikt over prisnivået og hva 
som er til salgs i området.

ØKONOMISKE RAMMER
Ha klart bilde av dine økonomiske rammer før du 
går på visning, og sørg for å ha finansieringen i 
orden. Husk inkluder kjøps- og salgsomkostninger 
i din totalvurdering. Be om verdivurdering fra 
Eiendomsmegler Vest så vet du hvor mye boligen din er 
verdt. Det er kjøpers ansvar at kjøpesummen kommer på 
meglers konto innen avtalt tid.

KALKULER MED VEDLIKEHOLD & REHABILITERING
Vurder merkostnadene hvis du kjøper eldre bolig og ta 
høyde for oppussingsbehov. 

VIKTIG KUNNSKAP OM BOLIGEN
Spør megler og selger om forhold i nabolaget. 
Ansvaret for negative sider ved boligen som er nevnt i 
salgsoppgaven og taksten går automatisk over på kjøper. 
Det er derfor viktig å lese salgsdokumentene nøye før 
visning og godt forberedt til å stille spørsmål på visning. 
Ta gjerne med fagfolk på visning, og gå nøye gjennom 
boligen. Boligen kan bli solgt raskt, og kjøper kan ikke 
reklamere på forhold som burde vært sett ved vanlig 
besiktelse.

OVERTAGELSE AV BOLIGEN
Dette er tidspunkt for den formelle eiendomsover-
dragelsen. Fra dette tidspunkt er boligen ditt ansvar. 
Sjekk utvasking, tilbehør og tekniske innretninger på 
overtagelsen. Sørg for å få alle nøkler av selger. Det 
er en forutsetning for overtagelsen at kjøpesum og 
omkostninger er innkommet til meglers klientkonto. 

DEN GODE HANDELEN
Kjøper du gjennom Eiendomsmegler Vest er vår klare 
målsetning at du skal bli en lykkelig boligkjøper. Det skal 
rett og slett være en handel du kan leve med.

HJELP TIL FINANSIERING? VI ER HER.

Sparebanken Vest kan hjelpe med finansiering. Spør megler, ring 05555 eller se spv.no

LÅN

TIPS TIL BOLIGKJØPER
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1

Partene har i utgangspunktet full frihet til å avtale 
hva som skal følge med eiendommen ved salg. I 
henhold til avhendingsloven § 3-4 skal eiendommen, 
når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger 
og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig 
vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig 
innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er 
særskilt tilpasset bygningen. 

Tilbehøret overtas i den stand det var ved 
besiktigelsen. Hvis det er løsøre og tilbehør selger 
ikke ønsker skal følge med eiendommen ved salg, 
må selger sørge for at dette blir formidlet til kjøper 
før bindende avtale inngås, for eksempel ved at 
opplysninger om dette tas inn i salgsoppgaven. NEF 
og EFF sin normgivende liste over løsøre og tilbehør 
som skal følge med eiendommen ved salg når annet 
ikke fremgår av markedsføring eller er avtalt:

HVITEVARER som er i kjøkken medfølger. Løse småapparater medfølger 
likevel ikke 

HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte. 

VARMEKILDER, ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, 
uansett festemåte. Frittstående biopeiser og varmeovner på hjul 
medfølger likevel ikke. 

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved 
visning følger dette heller ikke med 

TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG: TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder 
parabolantenner (dersom tuneren ikke følger med må dette særskilt 
angis i salgsoppgaven). Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende 
festeordning samt musikkanlegg følger ikke med 

BADEROMSINNREDNING: badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle 
fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, 
herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning med overskap. 

SPEILFLISER, uansett festemåte. 

GARDEROBESKAP, selv om disse er løse, samt fastmonterte hyller og 
knagger. 

KJØKKENINNREDNING medfølger. Dette gjelder også overskap, åpne hyller 
og eventuell kjøkkenøy. 

MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig 
solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner. 

AVTREKKSVIFTER av alle slag, og fastmonterte aircondition-anlegg. 

SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange. 

LYSKILDER: kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte “spotlights”, oppheng 
og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning. Vegglamper, 
krokhengte lamper, herunder lysekroner, prismelamper og lignende 
følger likevel ikke med. 

BOLIGALARM (der denne er knyttet til en avtale forutsettes det at avtalen 
kan overdras til kjøper). 

UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse. 

POSTKASSE. 

PLANTER, BUSKER OG TRÆR som er plantet på tomten eller i fastmonterte 
kasser og lignende. 

FLAGGSTANG og fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som badestamp, lekestue, utepeis og lignende. 

OLJE-/PARAFINFAT: eventuell beholdning av parafin/fyringsolje avregnes 
direkte mellom partene per overtakelsesdato. 

GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis. 

BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende der dette er påbudt. 

BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER der dette er 
påbudt. Det er hjemmelshavers og brukers plikt til å se til at utstyret 
forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal 
dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

LØSØRE
OG TILBEHØR VED 
KJØP AV BOLIG
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+off.gebyrer, øvrige omkostninger samt evt. andel fellesgjeld i henhold til salgsoppgaven.

Budet gjelder til:

Ev. forbehold:

Ønsket overtakelsesdato:

JEG/VI LEGGER HERVED INN ET BUD PÅ NORSKE KRONER

Budgiver 1 underskrift Budgiver 2 underskriftSted/dato Sted/dato

DATO: KL:

SIFFER: BLOKKBOKSTAVER:

BUDGIVER 1 BUDGIVER 2

NAVN: NAVN:

FNR (11 SIFFER): FNR (11 SIFFER):

ADRESSE: ADRESSE:

POSTNR: POSTNR:

TLF: TLF:

E-POST: E-POST:

STED: STED:

Jeg/vi bekrefter å ha lest “Forbrukerinformasjon om budgivning” (se forrige side) samt hele prospektet og godtar betingelsene. Budgiver erklærer at ikke noen av budgivers nærstående er  
ansatt hos Eiendomsmegler Vest. Budgiver er kjent med at selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud. Jeg/vi bekrefter å ha besiktiget eiendommen. 

Ved �ere budgivere gis gjensidig fullmakt til å endre budet, herunder også øke budbeløpet, samt motta aksept på vegne av hverandre.

Dette budskjemaet kan levers til meglerkontoret, sendes pr. faks eller MMS. Skjemaet kan også sendes pr. e-post dersom budet er scannet med signatur.  
Før bud sendes inn må megler varsles på telefon.

FINANSIERING

KONTAKTPERSON: TLF:LÅNEGIVER:

Kryss av dersom du ønsker: Jeg/vi ønsker tilbud om lån, og tillater at 
skjemaet sendes til Sparebanken Vest.

Jeg/vi ønsker verdivurdering 
av nåværende bolig.

Jeg/vi ønsker informasjon om bolig-
kjøperforsikring fra Help Forsikring.

kopi av legitimasjon kopi av legitimasjon

BUDSKJEMA Høysetevegen 395, 5650 TYSSE

SAKSNR: 9150227 / GNR: 33 BNR: 7 / MEGLER: MAGNE STORHEIM MOB: 95 26 59 04
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FORBRUKERINFORMASJON BUDGIVING
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.

Her 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 eventuelt 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 infor-
masjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse 
(eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers 
kontaktinformasjon, akseptfrist, �nansieringsplan, 
overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for 
eksempel usikker �nansiering, salg av nåværende bolig 
ol. 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. Megleren 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 skriftlig 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 har 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. 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 �ere eiendommer samtidig dersom man ikke 
ønsker å kjøpe �ere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert 
bud, og er for eksempel 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.

Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Vi 
anbefaler derfor en grundig gjennomgang av boligen, 

gjerne sammen med en bygningskyndig person. Boligen 
selges i forevist stand, og etter at bud er akseptert vil 

salget bli markedsført. 

HVA MENES MED 
UNDERSØKELSESPLIKT?
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Våre rådgivarar i Knarvik gir deg gode råd om fi nansiering og forsikring når du skal bytte bustad.
spv.no / 05555

KOR MYKJE KAN EG LÅNE?
VI ER HER.

Marit Solheim
marit.solheim@spv.no

 Tlf.: 56 34 28 09

Karen Margrete Riisnes
karen.riisnes@spv.no

Tlf.: 56 34 28 13

Stig Standal Taule
stig.taule@spv.no
Tlf.: 56 17 66 20
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TRENGER DU MER INFORMASJON, KONTAKT MEG

emvest.no

MAGNE STORHEIM
REGIONDIREKTØR NORD, EIENDOMSMEGLER MNEF

MOB: 952 65 904
MAGNE.STORHEIM@EMVEST.NO

EIENDOMSMEGLER VEST AS
AVD. KNARVIK
KNARVIK SENTER, SPAREBANKEN VEST
KVERNHUSMYRANE 5
5914 ISDALSTØ
ORG.NR: 940 434 254 MVA

SIST OPPDATERT 24.05.2016


