NORDALSMARKA

Enebolig med garasje og fine uteplasser, i et solrikt og barnevennlig område.

NORDALSMARKA 1
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NORDALSMARKA 1
Velkommen til Nordalsmarka 1.

NØKKELINFORMASJON

Velkommen til en enebolig, med garasje, som ligger i et
solrikt og barnevennlig område.

Adresse

Nordalsmarka 1

Prisantydning

3 350 000

Boligen inneholder bl.a. to stuer, kjøkken, to bad, separat
vaskerom og tre soverom. Boligen har videre vinterhage,
terrasse som som strekker seg langs hele sørsiden, langs
vestsiden og langs deler av østsiden av boligen, samt to
mindre balkonger. På et skjermet område på eiendommen
er det en grillhytte og en grillplass.
Sørstrand barnehage ligger like i nærheten og det er kort
gangavstand til det fine friluftsområdet i Sørstrand
Folkepark med bla. badestrand, gapahuk og
sandvolleyballbane. Det er også kort vei til
friluftsområdene i Brendøya og i Storåsen.
Fra eiendommen er det ca. 1,3 km. til sentrum, med god
gang- og sykkelvei langs hele Thor Solbergvegen og
langs hele Kinnvegen.
Velkommen til visning i Nordalsmarka 1!

Omkostninger*

1. Dokumentavgift 2,5% kr 83 750,2. Tinglysing skjøte kr 525,3. Tinglysing pantdokument kr 525,- pr.
dokument
4. Boligkjøperforsikring kr 11 100,(valgfritt)
Totalt kr 95 900,-

Totalt inkl. omk **

3 445 900

Kommunale avgifter

12 719

BRA/P-ROM

133/128

Antall soverom***
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Eierform

Eiet

Boligtype

Frittliggende enebolig

Byggeår

2000

Energimerke

D4

Garasje/parkering

Ja

Tomt

715 kvm. Eiet.

Ansvarlig megler:
Magnar Nilssen
Eiendomsmegler MNEF
magnar.nilssen@garanti.no
905 04 177

*

Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en
låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning
** Prisant.+omk. Hvis salg til prisantydning
*** Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet
som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med
byggteknisk forskrift og/eller mangler godkjennelse i kommunen for
den aktuelle bruken.

Tilkomst
Det er lettstelt tilkomst til boligen
med beleggingsstein på nordsiden
av huset og asfaltert oppkjørsel.
Det er fint beplantet langs
uteplassen med beleggingsstein.
Eiendommen har garasje med
elektrisk fjernstyrt portåpner.

Stue
I stue er det et stort karnappvindu mot sør som, sammen med andre vindu,
slipper inn mye naturlig lys.
Fra stue er det utgang til vestsiden av terrassen, der det er en vedbod.
Det er vedovn i stue.
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Kjøkken
Romslig kjøkken med god plass til spisebord.
Kjøkken har lys laminat kjøkkeninnredning med laminat benkeplater og med
integrert eldre platetopp og komfyr. Oppvaskmaskin medfølger i salget.
Fra kjøkken er det utgang til en fin frokostplass på terrassen på østsiden av huset.

Vaskerommet i boligen har direkte tilkomst fra kjøkken,
i tillegg til tilkomst fra gangen.
I vaskerommet er det bl.a. veggskap, stål vaskekum og tilkobling for vaskemaskin
og tørketrommel.
Fra vaskerom er det utgang til garasje.
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Bad 1. etg.
Det er fint helfliset bad i 1. etg.
Badet er utstyrt med stor
baderomsinnnredning,
hjørneboblebadekar og wc.

Loftstue og gang/trapperom
I 2. etg. er det en sørvendt loftstue med utsikt.
Fra loftstue er det utgang til en liten sørvendt balkong.
Det er fremlagt antennekabel for TV i loftstue.

I 1. etg. er det et romslig vindfang/gang/trapperom, der det er lakkert trapp
til loftstue i 2. etg. Under trappen er det bygget et kott med lagringsplass.
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Vinterhage
Utenfor ett av soverommene i 2. etg. er det bygget vinterhage.
Fra vinterhagen er det utgang til en liten luftebalkong.
Vindu og himling i vinterhagen er utstyrt med snortrekkstyrte skjermingsgardiner.

Nordalsmarka 1
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Fakta om eiendommen
Oppdragsnr.
1-0100/19

Adresse
Nordalsmarka 1,
6906 FLORØ

Beliggenhet
Enebolig med garasje, og lysthus i
hagen, som ligger i et solrikt og meget
barnevennlig område, ca. 1,6 km fra
Florø sentrum. Sørstrand Barnehage
ligger like i nærheten av eiendommen,
og det er kort vei til de flotte tur- og
rekreasjonsområdene i Sørstrand
folkepark, i Brendøya og i Storåsen.
Det er bygget god gang- og sykkelvei
langs hele Kinnvegen, og busstopp for
bybuss er like i nærheten.
Adkomst
Kjør Kinnvegen fra Florø sentrum
ca. 1,3 km. Ta til venstre i Thor
Solbergvegen, første veikryss til
venstre inn på Vågavegen og igjen
første veikryss til høyre inn på
Nordalsmarka. Boligen ligger da i
første avkjøring på høyre side av veien i
krysset mellom Vågavegen og
Nordalsmarka.
Innhold
Enebolig på to plan, som inneholder
stue, kjøkken, ett soverom, bad,
vaskerom og vindfang/gang i 1. etg.
I 2. etg. er det loftstue, bad/wc og to
soverom, samt en vinterhage. Fra stue
og kjøkken er det utgang til terrasse.
Fra loftstue er det utgang til en liten
balkong. Eiendommen har videre
garasje og vedbod, samt at det er
bygget et lysthus i hagen.
Standard
Boligen har belegg på gulv, fliser på
gulv i badet i 1. etg. og våtromsbelegg i
vaskerommet og i badet i 2. etg.

Innvendige vegger har overflater med
tapet, fliser på vegger i badet i 1. etg.
og på vegger over kjøkkenbenker,
baderomsplater på vegger i bad i 2. etg.
og malte plater på vegger i vaskerom.
Innvendige overflater er fra byggeåret,
år 2000.
Det er takessplater i himlinger i hele
1. etg. Himlinger i 2. etg. har overflater
med malt panel i soverommene og panel
i loftstue og i bad.
STUE: Fra stue er det utgang til
terrasse på vestsiden. Terrassen
strekker seg videre langs hele sørsiden
av huset og til garasjen på østsiden.
Mot sør i stue er det et stort
karnappvindu som går nesten helt ned
til gulvet, og som slipper inn mye
naturlig lys. Det er vedovn i stue.
KJØKKEN: Romslig kjøkken med god
plass til spisebord. Det er også utgang
til terrassen fra kjøkkenet, til en fin
frokostplass på østsiden av huset.
Det er lys laminat kjøkkeninnredning
(noe slitt) med laminat benkeplater.
Integrert eldre platetopp og komfyr.
Oppvaskmaskin medfølger i salget.
VASKEROM: Fra kjøkken er det direkte
tilkomst til vaskerom/teknisk rom,
samt at vaskerommet også har tilkomst
fra gangen.
Vaskerommet er utstyrt med stål
vaskekum, veggskap og tilkoblingsmulighet til vaskemaskin og
tørketrommel. VVB og sikringsautomater er plassert i rommet.
Det er rør i rør-anlegg i boligen, der
sentralskap er plassert i vaskerommet.
Fra vaskerom er det utgang til garasje.
BAD/WC: Stort helfliset bad/wc i 1. etg.
med stor baderomsinnredning,
hjørneboblebadekar og wc.
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Badet i 2. etg. har baderomsinnredning,
wc og dusjhjørne med defekte
skyvedører. Fra bad i 2. etg. er det
inspeksjonsluke til kott med
ventilasjonsaggregat.
VINDFANG/GANG: Fra vindfang/gang
er det lakkert furutrapp til loftstue.
Under trappen er det bygget kott med
lagringsplass.
LOFTSTUE: Sørvendt loftstue med
utsikt. Fra loftstue er det utgang til en
liten balkong, og badet i 2. etg. har
tilkomst fra loftstuen.
SOVEROM: Det er to store soverom i
2. etg. og et mindre soverom i 1. etg.
Det er garderobeskap i alle
soverommene og i soverom mot øst er
det i tillegg montert en
skyvedørsgarderobeløsning.
VINTERHAGE: Vinterhagen har uisolert
gulv og i hovedsak glassvegger og
glasstak. Det er snortrekkstyrte
skjermingsgardiner i vinterhagen. Fra
vinterhagen er det skyvedør i glass ut
til en liten luftebalkong.
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Fakta om eiendommen
Det er en vannlekkasje i hjørner i
vinterhagen.
GARASJE: Garasjen er bygget inntil
huset og har for øvrig innvendig
uisolerte og ukledde vegger.
Gulv i garasjen er av malt betong.
Garasjen er utstyrt med elektrisk
fjernstyrt garasjeportåpner. Det er
sentralstøvsuger i boligen, der
sentralenhet for støvsugeranlegget er
plassert i garasje. Fra garasje er det
utgang til terrasse på østsiden av
huset.
VEDBOD: På vestsiden av boligen er det
bygget en vedbod på terrassen.
Boden har uisolerte vegger og gulv av
terrassebord. Døren til boden er
vanskelig å åpne.

Boligen har stor terrasse langs hele
sørsiden og langs deler av østsiden og
på vestsiden av huset. I tillegg er det
bygget en liten uteplass med
treplatting på en haug ved siden av
huset, der flaggstangen står.
Det er en liten hage på sørsiden, med
noe beplantning og ett plommetre. Det
er forøvrig noen store trær langs
sørsiden av huset og i eller ved
tomtegrensen på nordsiden.
Parkering
I egen garasje og på egen tomt.
Oppvarming
Vedovn i stue. Elektriske varmekabler i
bad/wc i 1. etg. Elektrisk stråleovn i
bad/wc i 2. etg. Elektriske panelovner i
stue, kjøkken, vindfang/gang, loftstue
og i soverommene.

LYSTHUS: På et skjermet område på
østsiden av huset er det bygget et
6-kantet lysthus i tre. Lysthuset er
innredet med benker langs ytterveggene. Det er fremlagt elektrisk
strøm til lysthuset og det er montert
ventilator for avtrekk fra elektrisk grill.
Tomten
715 kvm. eiet tomt.
Tomten er opparbeidet med
beleggingsstein langs hele sørsiden,
der det er hovedinngang til huset.
Det er også beleggingsstein langs
østsiden av garasjen. Løse krukker med
tuja ved inngangen, medfølger ikke.
Oppkjørselen til eiendommen er
asfaltert til garasjeport.
I østre del av eiendommen er det
bygget et lysthus med en grillplass, som
er godt skjermet av en tujahekk.
Grillplassen har dekke av singel.
Utepeis på grillplassen medfølger ikke.
Det er også en tujahekk i tomtegrensen
på vestsiden.
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Størrelse
BRA 133 kvm
Bruksareal pr. etg./rom:
1. etasje: 78 kvm
2. etasje: 55 kvm
P-Rom 128 kvm
P-rom innhold av:
1. etasje: Hall m/trapp, bad/wc,
vaskerom, stue, kjøkken, soverom:
73 kvm
2. etasje: Loftstue m/trapp, vinterhage,
bad/wc, 2 soverom: 55 kvm
Oppgitt areal er hentet fra vedlagt
takst/boligsalgsrapport datert den
10.04.2019 utført av Takstmann
Johnny Østerbø v/Salt Arkitekter AS
Eierform
Eiet
Byggeår
2000
Byggemåte
Bolighus bygget for 19 år siden og
forventet bygget etter datidens
byggemetoder og forskrifter.
Grunn og fundamenter: Betongsåle på
kultfylling til fjell.
Drenering: Den eldste dreneringen er
snart 20 år og nåværende tekniske
tilstand er ukjent.
Yttervegger: 148 mm. isolert
trestenderverk, asfaltplater, lekter og
utvendig liggende kledning. Innvendig
diffusjonsperrre og plater. Utvendig
noe værslitt enkelte steder, og det bør
påregnes overflatebehandling.
Takkonstruksjoner: Valma tak med
prefabrikerte takstoler, sutak, sløyfer,
lekter og betongtakstein. Innvendig
lufting, isolasjon, diffusjonsperrre og
panel. Glasstak over vinterhage.
Lekkasje i nordvestre og sørvestre
hjørne tak/vegg i vinterhage. Tiltak må

settes inn.
Vinduer: 2-lags energivindu med
utenpåliggende sprosser.
Overflatebehandling på sprosser og
vindu må påregnes.
Overlys og takluker: 2 stk. Velux vindu
på soverom 1 på loft.
Ytterdører og porter: 1 stk. fabrikkmalt
ytterdør. 3 stk. standard terrassedører
m/isolerglass. 1 stk. malt labankdør.
Opplysninger er hentet fra takst.
Se tilstandsrapport vedlagt i salgsoppgaven for ytterligere info om
byggemåte.
Prisantydning
Kr 3 350 000,- + omk.
Kommunale utgifter
Kr 12 719,- pr. år.
Kommunale avgifter inkluderer vannavløps- og renovasjonsavgifter,
brannsyn, feiing, eiendomsskatt og
tilsyn med avløpsanlegg. Vann og
avløpsavgifter er avregnet i hht.
vanmåler, men det har ikke vært
normalt vannforbruk i måleperioden.
Kjøper må således påregne at avgiftene
øker noe med normalt vannforbruk.
Verditakst
Kr 3 350 000,Lånetakst
Kr 2 850 000,Ligningsverdi
Kr 903 738,- pr. år 2017
Kr 3 253 458,- sekundær ligningsverdi
Diverse
Bud som ikke er skriftlig, eller som har
kortere akseptfrist enn til kl. 12.00
første virkedag etter siste annonserte
visning, kan megler ikke formidle til
selger.
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Boligen har alarmanlegg fra Sector
alarm. Kjøper bes kontakte Sector
alarm for evt. abonnement. Dersom
abonnement ikke tegnes, vil Sector
alarm komme og demontere anlegget.
Boligen har antenne for RiksTv. Kjøper
må ha egen tuner og eget abonnement.
Boligen er tilknyttet fiberkabel fra
Enivest. Interesserte bes kontakte
Enivest for informasjon om
abonnement og tjenester i fibernettet.
Det er iflg. flora.kommune.no
byggemeldt en dobbel garasje på
naboeiendommen mot vest i Vågavegen
20. Sak nr. 2010001149. Frist for
oppstart av tiltaket er trolig utløpt.
Boligen er nedvasket før visning.
Eiendommen overtas av kjøper slik den
fremstår, uten ytterligere rydding og
rengjøring fra selgers side.
Eiendommen har ikke vært bebodd av
nåværende eier. Eier har begrenset
kunnskap om eiendommens standard
og forhold rundt denne. Interesserte
oppfordres således til å befare
eiendommen særlig nøye før bud inngis.
Eier
Hjørdis Nordal, Ingebjørg Nordal,
Kari Johannessen
tlf. 971 52 601 - Irene Løken.
Betegnelse
Kommunenummer 1401
Gårdsnummer 28
Bruksnummer 821
Adgang til utleie
Eiendommen kan leies ut til
boligformål, men har ingen separat
utleiedel.
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Energiattest
D4
Vann/vei/kloakk
Offentlig
Regulering
Området er regulert til boligformål.
Det er regulert gang- og sykkelvei langs
Vågavegen, planid. 20100109. Veien er
ikke detaljprosjektert, slik at det
foreligger ikke tegninger ut over det
som fremgår av reguleringsplanen.
Planområdet i reguleringsplanen
berører tomtegrenser mot nord og øst.
Iflg. Flora kommune ligger
oppgradering av Vågavegen inne i
budsjettet for år 2022 og utover.
330 skvadron har planer om bygging av
en ny hangar til redningshelikopter på
Florø lufthamn.
Overtagelse
Straks
Ferdigattest
Det foreligger ikke ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse vedr.
eiendommen.
Prisantydning og omkostninger
1. Dokumentavgift 2,5% kr 83 750,2. Tinglysing skjøte kr 525,3. Tinglysing pantdokument kr 525,- pr.
dokument
4. Boligkjøperforsikring kr 11 100,(valgfritt)
Sum omkostningerkr 95 900,Totalt inkl. omkostninger ved salg til
prisantydning kr 3 445 900,-.
Betalingsvilkår
Kjøpesum med tillegg av omkostninger

innbetales til meglers klientkonto
senest to virkedager før overtakelse.
3D-tegning
Detaljer på 3D plantegninger kan avvike
fra de faktiske forhold.
Hvitvasking
Megler plikter etter lov 1. juni 2018 nr.
23 om tiltak mot hvitvasking og
terrorfinansiering å innberette
mistenkelige pengeoverføringer.
Forsikring
Eiendommen er forsikret i Tryg, polise
nr. 485004
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring
som dekker selgers ansvar etter
avhendingsloven begrenset oppad til kr.
5.000.000,-. Egenerklæringsskjema er
vedlagt salgsoppgave
Interessenter oppfordres til å gjøre seg
kjent med vedlagte
egenerklæringskjema.
Vederlag
Oppdragsgiver har inngått følgende
avtale med GARANTI Eiendomsmegling
Fastpris kr 50000, fototjenester kr
2400, tilrettelegging kr 4500,
markedspakke kr 15900, kr 950 pr.
visning og økonomisk oppgjør kr 3750.
Oppdragsgiver betaler i tillegg direkte
utlegg. Dersom handel ikke kommer i
stand i oppdragstiden, betaler
oppdragsgiver ikke noe.
Løsøre og tilbehør
Liste over løsøre og tilbehør kan lastes
ned fra våre hjemmesider
www.garanti.no. Her fremgår hvilke
løsøre som skal følge eiendommen
dersom dette var på eiendommen ved
kjøpers besiktigelse og annet ikke er
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avtalt. Det gjøres spesielt oppmerksom
på at hvitevarer ikke medfølger ved
overdragelse, dersom dette ikke er som
en integrert del av innredning.
Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper
har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand
etter avhendingsloven og dekker all
advokatbistand, skadetakster og
utgifter til rettsapparatet. Forsikringen
har ingen egenandel. Forsikringen
tegnes senest på kontraktsmøtet. Les
mer om forsikringen i salgsoppgaven.
Dokumenter på forespørsel
Reguleringsbestemmelser, komplett
energiattest og ferdigattest/
midlertidig brukstillatelse utleveres på
forespørsel til megler.
Produksjonsdato
2019-06-13

19

Vilkår
Kjøper man fast eiendom er det selve
grunnen med påstående bebyggelse
man kjøper. Om fast eiendom sies det
ofte at grunneieren har fri rådighet
over eiendommen innenfor de
begrensninger som følger av gjeldende
lovgivning og andres særlige
rettigheter til bruk av grunnen. Ved at
eiendomsretten omfatter de
rådighetsformer som ikke er positivt
unntatt ved lov eller særliger
rettigheter for andre enn eieren, sies
det ofte at retten er negativt
begrenset,
Opplysninger som fremgår i denne
salgsoppgaven er i hovedsak gitt av
nåværende eier. Megler har også
innhentet informasjon fra andre
tilgjengelige kilder. Interessenter
oppfordres til selv å foreta
undersøkelser som kan ha betydning
for eventuelle handlingsvalg forbundet
med bud/kjøp av eiendommen.

Det oppfordres speiselt til å:
• Besiktige eiendommen nøye, gjerne
sammen med bygningskyndig person.
• Undersøke vann- og kloakkforhold
med kommunen.
• Undersøke reguleringsforholdmed
kommunen.
• Undersøke sluk/avløp på bad.

det har virket inn på avtalen at
opplysningene ikke ble gitt.

Interessenter som mottar informasjon
som oppfattes ikke å sammenfalle med
informasjonsnen gitt i salgsoppgaven
oppfordres til å ta dette opp med
megler snarest. Eiendommen selges i
den stand den var ved kjøpers
besiktigelse evt. da kjøper kunne ha
besiktiget eiendommen (as is), jfr.
Avhendingsloven §3-9.

Når eiendommen er i vesentlig
dårligere stand enn kjøper hadde grunn
til å regne med ut fra kjøpesummen og
forholdene ellers. Når eiendommens
tomt har et vesentlig mindre areal enn
opplyst av selgeren. Det forutsettes at
skjøtet tinglyses på ny eier. Dersom
kjøper ikke ønsker at skjøtet skal
tinglyses, må det tas spesielt forbehold
om dette i bud. I de tilfeller hvor
kjøpers kreditor krever forsikring/
garantistillelse fra megler utover de
krav som stilles i lov om
eiendomsmegling må kjøper dekke
eventuelle kostnader forbundet med
dette.

Eiendommen har derfor bare mangel i
følgende tilfeller: Når kjøper ikke har
fått opplysninger om forhold ved
eiendommen som selger kjente eller
måtte kjenne til, og som kjøper hadde
grunn til å regne med å få. Dette gjelder
likevel bare dersom man kan gå ut fra at

Inngangsparti.

Når selger har gitt uriktige
opplysninger om eiendommen. Dette
gjelder likevel bare dersom man kan gå
ut fra at opplysningene har virket inn på
avtalen, eller ikke er blitt rettet i tide.

Soverom
Det er to romslige soverom i 2. etg. i
boligen og ett soverom i 1. etg.
Fra det ene av soverommene i 2. etg.
er det utgang til vinterhage.
Det er garderobeskap i alle
soverommene. I soverom mot øst i
2. etg. er det i tillegg en
skyvedørsgarderobeløsning.

Bad 2. etg.
Bad/wc i 2. etg. har belegg på gulv og baderomsplater på vegger.
Badet er utstyrt med baderomsinnredning, dusjhjørne og wc.
Badet har tilkomst fra loftstue.
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Terrasser og balkonger.
Boligen har en sammenhengende terrasse som strekker seg langs sørsiden av
huset, langs vestsiden og til garasjen på østsiden.
På vestsiden er terrassen delvis overbygget av vinterhagen i 2. etg.
Utenfor loftstue i 2. etg. er det en sørvendt balkong, med utsikt,
og utenfor vingterhage er det en liten luftebalkong.
På en haug på østsiden av huset er det bygget en platting ved flaggstangen til
eiendommen.
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Grillhytte og grillplass.
På et godt skjermet område i østenden av eiendommen er det bygget en grillhytte.
I grillhytta er det benker langs ytterveggene og det er installert en ventilator for
avtrekk fra elektrisk grill.
Utenfor grillhytta er det en fin skjermet grillplass med dekke av singel.
Utepeis medfølger ikke i salget.
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Nærområdet
Like i nærheten av boligen ligger Sørstrand barnehage.
I kort gangavstand fra eiendomen ligger det flotte friluftsområdet, Sørstrand
Folkepark. (Se illustrasjonsbilder på dette oppslag). Der er det bl.a. badestrand,
fine turveier og svaberg, sandvolleyballbane og gapahuk.
Det er også kort vei til de nye fine turveiene i Brendøya og til turveiene i Storåsen.
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Nordalsmarka 1
Nabolaget Florelandet/Sørstrand - vurdert av 44 lokalkjente

Spesielt anbefalt for

Opplevd trygghet
Veldig trygt 90/100

Familier med barn
Etablerere
Husdyreiere

Kvalitet på skolene
Veldig bra 79/100

Naboskapet
Offentlig transport

Godt vennskap 72/100

Florø barneskole (1-7 kl.)
487 barn, 21 klasser

24 min
1.9 km

Krokane skule (1-7 kl.)
230 barn, 12 klasser

7 min
3.8 km

Flora ungdomsskule (8-10 kl.)
480 barn, 17 klasser

5 min
2.3 km

Flora vidaregåande skule
500 barn

14 min
1.2 km

11.8 %
14.5 %
16.4 %

Skoler

38.6 %
38.9 %
38.9 %

3 min
19.3 %
21.1 %
21.6 %

Florø lufthamn

Aldersfordeling

10.1 %
9%
7.1 %

2 min
0.2 km

20 %
16.5 %
15.4 %

Vågavegen indre
Linje 646, 647, 648

Barn

Ungdom

Unge voksne

Voksne

Eldre

(0-12 år)

(13-18 år)

(19-34 år)

(35-64 år)

(over 65 år)

Område

Personer

Husholdninger

Florelandet/Sørstrand

1 252

493

Florø

9 088

3 690

Norge

5 942 390

2 682 230

Barnehager
Sørstrand maritime barnehage (0-6 å...
4 avdelinger

«Sørvendt og lunt. Stille og
rolig :-)»

4 min
0.3 km

Dalvegen barnehage (0-5 år)
30 barn, 2 avdelinger

10 min
0.8 km

Storevatn barnehage (0-5 år)
54 barn, 4 avdelinger

16 min
1.3 km

Sitat fra en lokalkjent

Dagligvare
Bunnpris Havreneset

18 min

SPAR Florø

21 min

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Garanti Eiendomsmegling Førde kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler
i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

Primære transportmidler

Aldersfordeling barn (0-18 år)

1. Egen bil
27% i barnehagealder
39% 6-12 år
18% 13-15 år
16% 16-18 år

2. Sykkel
3. Buss

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 88/100

Familiesammensetning

Kvalitet på barnehagene

Par m. barn

Veldig bra 82/100
Par u. barn

Gateparkering
Lett 81/100

Enslig m. barn

Sport

Enslig u. barn

Flora idrettshall

4 min

Florø krøllgras

4 min

Florø Aura- og Energisenter

21 min

Puls Florø

24 min

Flerfamilier

0%

40%
Florelandet/Sørstrand
Florø
Norge

Boligmasse

69% enebolig
11% rekkehus
20% annet

Sivilstand
Norge
Gift

31%

34%

Ikke gift

61%

52%

Separert

6%

9%

Enke/Enkemann

3%

4%

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Garanti Eiendomsmegling Førde kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler
i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Garanti Eiendomsmegling Førde kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler
i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

HELP Boligkjøperforsikring
Selv om selger gjør sitt ytterste for å gi all relevant informasjon om boligen,
og eiendomsmegleren gjennomfører oppdraget korrekt, er det ikke mulig
å gardere seg mot uforutsette problemer når du kjøper bolig.

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING

PLUSS
Trygghet ved boligkjøp

Samme dekning som boligkjøperforsikring
+ fullverdig advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet

- Fullverdig advokathjelp ved kjøp

- Samboeravtale/ektepakt

av ferdig oppført bolig
- Advokathjelp hele veien til
rettskraftig dom, om nødvendig
- Dekker motpartens omkostninger
forutsatt at HELP utpeker advokaten
- Ubegrenset dekning gir sterkere
posisjon i forhandlinger
- Eierskifteforsikring er selgers forsikring,
boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt
- Ingen egenandel
- 5 års varighet
- Følg saken din på Min side

Borettslagsbolig og aksjeleilighet Kr 4 100
Selveierleilighet og rekkehus
Kr 7 100
Enebolig, tomannsbolig,
fritidsbolig og tomt
Kr 11 100

- Arv
- Håndverkertjenester og utleie
- Kjøp av kjøretøy og løsøre
- Naboforhold
- Tomtefeste, veiretter og andre
rettigheter over fast eiendom
- Plan- og bygningsrett
- Skatterettslige spørsmål og vedtak
rundt oppussing, utleie og
eiendomsskatt
- Tilgang til digitale juridiske avtaler
via Min side

Borettslagsbolig og aksjeleilighet Kr 6 900
Selveierleilighet og rekkehus
Kr 9 900
Enebolig, tomannsbolig,
fritidsbolig og tomt
Kr 13 900

Boligkjøperforsikring tegnes gjennom eiendomsmegler senest ved kontraktssignering. Forsikringen betales sammen med boligkjøpet. Tilleggsdekningen
på kr 2 800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP Forsikring. Meglerforetaket mottar hhv. kr 1 400/2 400 i kostnadsgodtgjørelse for formidling av de
ulike forsikringene. Ingen egenandel for advokathjelp i boligkjøpssaker. Egenandel kr 3 000 i øvrige tvistesaker dekket av Boligkjøperforsikring Pluss.
Vi tar forbehold om prisendringer. Dersom premien ikke er innbetalt ved overtagelse, vil avtalen bli kansellert.

For komplette vilkår se www.help.no

GARANTI Eiendomsmegling

Budskjema

Oppdragsnr: 1-0100/19

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Adresse: Nordalsmarka 1
Undertegnede inngir herved følgende bud på ovennevnte bolig:
NOK
+ offentlige omk. og omk. til forretningsfører. Se salgsoppgave.
Kjøpesum og omkostninger finansieres slik:
Låneinstitusjon/kapital

Referanse

Beløp

Undertegnede gir med dette låneinstitusjon fullmakt
til å utlevere de nødvendige opplysninger for bekreftelse på finansiering av bud.

Egenkapital
Totalt
Mitt/vårt bud er gitt med forbehold om:

Ønsket overtakelse:
Budet vedstås til og med den:
kl.
(Dersom klokkeslett ikke oppgis vedstås budet frem til kl. 15 denne dag).
I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn klokken 12
første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Se også side 2 pkt. 4.
Jeg/vi er klar over at dette budet er bindende når det er kommet til meglers kunnskap, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold. Et
avgitt bud kan ikke trekkes tilbake når det er gjort kjent for megler. Hvis budet aksepteres, er det inngått bindende avtale. Videre er
jeg/vi innforstått med at selger kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Jeg/vi er innforstått
med at kontrakt skal inngås på de rettigheter, forpliktelser og de vilkår som fremgår av salgsoppgave.
Ved flere budgivere må det krysses av i feltene:

Budgiverne gir hverandre fullmakt til å foreta endringer og forhøyelser av budet
Endringer og forhøyelser av budet må bekreftes av begge/alle budgivere

Sted, dato:
Navn:

Personnr.:

Navn:

Personnr.:

Adresse:

Tlf. arb.:

Postnr.:

Poststed:

e-post:

Tlf. priv.:
Tlf. mob.:

Underskrift:
Forhøyelser/endringer/notater:

Legg ved legitimasjon her

Legg ved legitimasjon her
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Forbrukerinformasjon om budgivning

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

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges
Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift
om eiendomsmegling § 6–3 og § 6–4.
Nedenfor gis en oversikt over de retnings-linjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt
over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til
å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.
Gjennomføring av budgivning:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før
formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig
legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon
og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur,
eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud
menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når
informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finans-ieringsplan, akseptfrist, overtakel-sesdato og eventuelle forbehold
som for eksempel usikker finansiering, 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.

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.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er
viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes
gjennom fullmektig.
Viktige avtalerettslige forhold:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet),
kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver
frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid
avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er
solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en
eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og
er 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.

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.
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Fremgangsmåten ved budgivning

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Megler skal styre budgivningen ved blant annet å avpasse
tempoet slik at oppdragsgiver og aktuelle interessenter kan
sikres et forsvarlig grunnlag for sine handlingsvalg.

For at megler skal kunne formidle bud til selger eller øvrige
interessenter må budet foreligge skriftlig. Vi ber om at første
bud inngis på fastsatt budskjema. Kravet til skriftlighet gjelder
også budforhøyelser, motbud, aksept og avslag. Skriftlighet i
elektronisk form f.eks som SMS er godkjent.

Bud som avgis er bindende for budgiver.
Megler skal opplyse interessenter og involverte i budrunden om
status i budgivningen. Informasjonen gis skriftlig.
Før megler kan videreformidle bud til selger eller andre interessenter må budgiver ha legitimert seg og avgitt signatur.
Hva som regnes som gyldig legitimasjon fremgår av eget skriv
vedlagt salgsoppgaven. Skrivet kan også lastes ned fra våre
hjemmesider på www.garanti.no.

Legitimasjon og kundekontroll
Før du kan legge inn bud hos GARANTI Eiendomsmegling må du
avgi legitimasjon. Megler kan ikke videreformidle bud hverken
til selger eller andre før legitimasjon foreligger.
Gyldig legitimasjon:
• Pass
• Førerkort (ikke grønt førerkort)
• Norsk bankkort med bilde
• Forsvarsdepartementets ID-kort
• Postens ID-kort utstedt etter 1. oktober 1994
• Nasjonale ID-kort utstedt innenfor EØS-området
Personer uten norsk fødselsnummer eller D-nummer:
Gyldig legitimasjon er:
• Pass
• Nasjonalt ID-kort utstedt innenfor EØS-området

Når budet videreformidles skal det opplyses
om budets størrelse, eventuelle forbehold og akseptfrist. Dette
gjelder ved formidling av bud til oppdragsgiver, budgivere og
øvrige interessenter. Det gjelder imidlertid bare i den grad det
er nødvendig og mulig.
Når bud er mottatt skal megler så snart som mulig bekrefte
skriftlig overfor budgiver at budet er mottatt.

Foretak/juridiske personer
• Bekreftet kopi av firmaattest ikke eldre enn tre måneder
samt kopi av legitimasjon til den/de som har signatur i
foretaket
• Nasjonalt ID-kort utstedt innenfor EØS-området
Reelle rettighetshavere
Hvis tegningen utføres for en bedrift eller annen juridisk person, må det oppgis navn, fødselsdato og kontaktopplysninger
på personen(e) som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer
mer enn 25 prosent av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller som på annen måte eier eller kontrollerer
den juridiske personen i siste instans. Her skal det benyttes
eget skjema.

Nordalsmarka 1

GARANTI Florø
Strandgata 35 | 6905 Florø
T: 57 82 70 24 | M: 90 50 41 77

Org.nr: 875800132
Megler: Magnar Nilssen
www.garanti.no

