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Salg av eiendom

PRISANTYDNING

Kr.  4 300 000 + off. omk.

OMKOSTNINGER

Dokumentavgift 2.5% av kjøpesum samt tgl skjøte kr 525,-

EIENDOMMEN

Adresse: Oddalsmyra - Osterøy, 5282 LONEVÅG
Gnr. 4, bnr. 144 i Osterøy kommune.
Eiendomstype: Tomt - næring. Eierform: Eiet

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Tomten ligger synlig og sentralt med god avkjøring, like 
ved hovedvei(R566) til Lonevåg. Området er under 
utvikling og flere aktører har etablert seg ved riksveien de 
siste årene, bla YX Osterøy(bensinstasjon/servicestasjon).  

TOMT 

Tomteareal er  4.7 mål eiertomt.

ØKONOMI

Kommunale avgifter:  Ikke fastsatt, avhenger av type bygg 
som blir oppført på eiendommen. 

Veiavgift:  Tomten betaler sin forholdsmessige andel ifht 
drift og vedlikehold av felles vei. 

Det er utarbeidet prisoverslag for opparbeidelse av tomten. 
Prisoverslag kan fås ved henvendelse til megler. 

OFFENTLIGE FORHOLD

Regulering:  Tomten er regulert til næringsformål ihht 
Plannr: 1253 2007 0100 for Osterøy. Reguleringsplanen 
ligger vedlagt. 

HEFTELSER 

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og 
rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved 
overskjøting til ny hjemmelshaver:

4630/4/144:
03.03.2020 - Dokumentnr: 2176585 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver:  Knr:4630 Gnr:4 Bnr:122 
Rettighetshaver:  Knr:4630 Gnr:4 Bnr:139 
Rettighetshaver:  Knr:4630 Gnr:4 Bnr:143 
Overført fra: Knr:4630 Gnr:4 Bnr:120 
Gjelder denne registerenheten med flere 

03.03.2020 - Dokumentnr: 2176585 - Bestemmelse om 
vann/kloakk
Rettighetshaver:  Knr:4630 Gnr:4 Bnr:122 
Rettighetshaver:  Knr:4630 Gnr:4 Bnr:139 
Rettighetshaver:  Knr:4630 Gnr:4 Bnr:143 
Overført fra: Knr:4630 Gnr:4 Bnr:120 
Gjelder denne registerenheten med flere 

03.03.2020 - Dokumentnr: 2176585 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver:  Odalsmyra Veglag 
Løpenr: 14346710 
Bestemmelse om plikt til å betale forholdsmessig andel av 
kostnader til drift og vedlikehold av veg, vann og avløp 
Overført fra: Knr:4630 Gnr:4 Bnr:120 
Gjelder denne registerenheten med flere 

24.06.2020 - Dokumentnr: 2641578 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:4630 Gnr:4 Bnr:120 
Elektronisk innsendt 

Fra hovedbølet, som eiendommen er fradelt fra, kan det 
være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som 
ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Kopi av tinglyste heftelser/erklæringer er inntatt i 
vedleggsdel eller kan fås ved henvendelse til megler.

KONSESJON

 Ved kjøp av ubebygget tomt må kjøper søke om konsesjon. 
Megler bistår ved utfylling av konsesjonssøknad. 

BETALINGSBETINGELSER

Oppgjør ved overtagelse av eiendommen. 

BUDGIVNING

Partene sees som næringsdrivende, og budfrister gis med 
hensiktsmessige tidsfrister. 

AVTALEBETINGELSER

Det legges til grunn bruk av Meglerstandandard

kjøpsavtale(2015) som kontraktsdokument mellom

kjøper og selger.

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om

eiendomsmeglingav 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten

som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt

for dette oppdraget.

Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg er

mottattfra selger  og forutsettes gjennomgått i

detalj førbindende bud inngis. Eiendommene forutsettes

besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer

eiendommenes  tilstand ved bruk av egne fagfolk,

samt at man gjennomgår relevant informasjon om 
eiendommen.



Interessenter og kjøper må godta at selger og megler

bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

”As is”-klausul: Eiendommen og dens tilbehør overtas "som

den/det er", jfr. 8 avhendingsloven § 3-9. Avhendingsloven §

3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at

det foreligger mangel i følgende tilfelle: dersom selger har

forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i

avhendingsloven § 3-7 eller

dersom selger har gitt uriktig informasjon om

eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette

kjøper. Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den

endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter

overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensing i

tomtegrunnen m.v.

Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli

oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som

eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing

forårsaket av selger.

Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter,

felleskostnader  og lignende i forbindelse med oppgjøret. 
Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato.

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering

av kjøpere.

HVITVASKINGSLOVEN 

Eiendomsmeglere er underlagt bestemmelsene i

Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at

eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om

eventuelle mistenkelige transaksjoner.

VISNING

Etter avtale med megler.

OVERTAKELSE

Etter avtale med selger. 

EIER

Odalsmyra AS

OPPDRAGSNUMMER 

2902210066
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