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Uvdal 

Flott ny hytte med fantastisk utsikt og glimrende solforhold på 
Hardangervidda

Velkommen til Syningvegen 312. En eksklusiv og praktisk hytte tegnet av Friis Arkitekter. Hytta er 
inndelt i en hoveddel og en sidefløy. Hoveddelen består av en hall, et bad, et soverom, vaskerom 
og et høyloftet stort allrom med kjøkken, spisestue og stue. I sidefløyen er det tv-stue/lekerom, 
3 romslige soverom og bad med badstue. Hemsen har ståhøyde og er innredet med loftstue, et 
disponibelt rom med plass til flere senger. Plassen på hemsen er praktisk innredet med skap, kott 
og bod som gir rikelig med ekstra lagringsplass. Dette er den perfekte hytte for storfamilien/venne-
gruppen som ønsker å feriere sammen. En innebygget svalgang binder hytta og et romslig anneks 
sammen. Du går tørrskodd fra hytta til smøreboden. Fra hytteveggen er det 100 meter til milevis 
med preparerte skiløper.

Byggeår  2020

Boligens areal  
Primærrom: 189 m2, Bruksareal: 218 m2

Tomten  Eiet tomt på ca 1500m2

Prisantydning  Kr. 7.750.000.-
Omkostninger Kr.    38.842-
Totalpris  Kr  7.788.842-
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En romslig hall ønsker deg velkommen inn

Badet innenfor hallen

Soverom 1 med inngang fra hallen (illustrasjonsfoto)

Praktisk med vaskerom rett ved inngangen
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88

Allrommet med fantastisk utsikt nedover dalen og innover vidda

Spesiallaget kjøkken fra Uvdal Snekkerverksted (illustrasjonsfoto)

Stue (illustrasjonsfoto)

Stue
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Soverom 2 (illustrasjonsfoto)

Soverom 3

11

Stue med klebesteinpeis (illustrasjonsfoto)

S Skal dette bli TV-stue, lekestue, bibliotek eller? (illustrasjonsfoto)
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Soverom 4
Bad 2 med inngang til badstue

12 13
Bad 2
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Disponibelt rom, flere sengeplasser?
1514

Badstue
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Loftsstue på hemsen
Skiløyper innover vidda 

1716
Bod
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Uvdal Alpinanlegg
Uteområdet ved hytta

Flott beliggenhet med fantastisk utsikt og glimrende solforhold
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Plantegning 1.etasje  3D/2D

Detalj

Plantegning hems 3D/2D
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Adresse Syningvegen 321

Postnr 3632

Sted Uvdal

Andels-
/leilighetsnr. / 

Gnr. 2

Bnr. 15

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr.

Bolignr.

Merkenr. A2021-1225261

Dato 12.02.2021

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Innmeldt av Alen Putes

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet er ikke bekreftet fra Matrikkelen

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
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Nore Uvdal kommune. 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HYTTEOMRÅDE 
VED GVONNESTØLEN , GNR/BNR 2/1.  
NORE OG UVDAL KOMMUNE. 
 
§ 1.  Avgrensning:  

Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som er vist med reguleringsgrense på 
plankartet. 

 
§2.  Reguleringsformål: 
 
       Området reguleres til følgende formål i hht. Plan- og bygningslovens § 12. 

 
 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr.1) 

- eksisterende hytter 
- planlagte hytter 

 
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr.2) 

- felles adkomstveger i området 
 

 Landbruks-, natur og friluftsformål (§ 12-5 nr.5) 
 

 Hensynssone bevaring kulturmiljø (§12-5 nr. 5) 
 
§ 3.   Felles bestemmelser: 
 

1. I søknad om byggetillatelse skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser 
plasseringen av omsøkte og framtidige bygninger, parkering og hvordan tomta tenkes 
disponert. 

 
2. Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. 

Skjemmende skjæringer og fyllinger skal unngås. Naturlig vegetasjon skal bevares så langt 
som mulig innenfor de respektive tomtene. Mellom tomter og i byggegrensesonene der tomter 
ligger inntil hverandre skal det gjensettes vegetasjonsbelter 

 
3. Tiltakshaver og utbygger har ansvar for å sette i stand naturmark. Det skal tilsås etter hvert 

som utbyggingen blir ferdig. Stedegen matjord forutsettes brukt i størst mulig grad ved 
reparering av sår i terrenget.  

 
4. Alle kabler som føres inn i området, skal legges som jordkabel.  

 
5. For innlegging av vann og avløp må det søkes om utslippstillatelse. Vann- og avløpsløsningen 

skal opparbeides i tråd med VA-plan for området. 
 

6. Nye fritidsboliger og utleiehytter skal tilkobles strøm. 
 

7. Dominerende TV-, parabolantenner og flaggstenger tillates ikke. 
 

8. Det kan etter søknad til kommunen, med kopi til grunneier, gis tillatelse til inngjerding av et 
begrenset areal rundt bygninger på tomten for å forhindre at det oppstår konflikter i forhold til 
beitedyr. Det settes krav til estetikk og kvalitet på gjerdet. Tiltakshaver har vedlikeholds og 
tilsynsplikt og står økonomisk ansvarlig for eventuell skade/ død på beitedyr. 
 

9. Dersom det framkommer automatisk freda kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid eller 
annen virksomhet, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i Fylkeskommunen 
varsles, jfr. Kulturminneloven § 8.2. 
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§ 4. Bebyggelse og anlegg. 
 

1. Tomter avsatt med grenser og kan ikke deles. Det er kun tillatt med en bruksenhet pr tomt. 
 

2. På tomtene tillates det oppført inntil 3 bygninger. Areal på hovedhytte skal ikke overstige 150 
m2 BYA. I tillegg kan det oppføres inntil to bygninger som uthus, anneks eller garasje. Kjeller 
kan tillates. Parkeringsareal på terreng skal være 36 m2 og inngå i samlet BYA. Total BYA pr. 
tomt settes til BYA 210 m2. 
 

3. På tuntomter skal areal på hovedhytte ikke overstige 170 m2 BYA. I tillegg kan det oppføres 
inntil to bygninger som uthus, anneks eller garasje. Maksimal BYA for andre bygg settes til 70 
m2. Kjeller kan tillates. Parkeringsareal på terreng skal være 36 m2 og inngå i samlet BYA. 
Total BYA pr. tomt settes til BYA 300 m2. 
 

4. Fyllingshøyde skal ikke overstige 1,5 m over eksisterende terreng. Det må redegjøres for 
dette i byggesøknaden. I tilfeller hvor det foreligger dokumentasjon på at dette er 
uhensiktsmessig eller praktisk umulig i forhold til landskapsbildet , kan det tillates at forholdet 
mellom skjæring og fylling er innenfor forholdet 60/40.  

 
5. Hovedmøneretning og bygningens form skal tilpasses terrengets beskaffenhet. 

 
6. Uthus og/eller anneks skal plasseres og utformes i nær tilknytning til fritidsboligene. 

 
7. Mønehøyden skal ikke overstige 6 meter over ferdig planert terreng. Uthus/anneks kan ha 

mønehøyde på inntil 5 meter over ferdig planert terreng. 
 

8. Bebyggelsen skal ha skrå takformer med takvinkel mellom 22 og 33 grader. 
 

9. Fritidsboligene skal tilpasses omgivelsene og øvrig bebyggelse i området. Utvendig treverk 
skal være i brune, brunsvarte, eller mørke grå nyanser. Dører, vindskier og vindusomramming 
og/eller annen staffasje skal ha lignende farger, eller farger som harmonerer godt med 
hovedfargen. Tak skal ikke være i et reflekterende materiale. 
 

10. Utbelysning i tilknytning til bebyggelsen skal være skjermet og dimensjoneres for å unngå 
negativ eksponering til naboer og fjerntliggende omgivelser. Lyskilden skal lyse ned- og/eller 
oppover.  

 
§ 5 Samferdelsanlegg. 
 

1. Det er ikke tillatt å opparbeide andre kjøreveier enn de som er vist på plankartet. 
Skråningsutslag langs veier skal tildekkes ved påføring av humusdekke og stedegen 
vegetasjon.  

 
§ 6. Landbruks- natur og friluftsformål: 
 

1. Eksisterende stier og skiløyper skal i størst mulig grad bevares. 
 
2. Ved nødvendig skjøtsel på vegetasjon som rydding av stier, veger etc. skal det foreligge 

tillatelse/godkjenning fra grunneier.  
 
3. Naturmark skal i størst mulig grad bevares i nærheten av bebyggelse, eller på steder med 

større terrenginngrep, for å unngå uheldige silhuettvirkninger og unødig eksponering av 
bebyggelsen i landskapet. Dette er også viktig som skjerm mellom bebyggelsen.  

 
6.   Lednings- og kabelarbeider skal utføres på en slik måte at sporene i terrenget blir 

         minst mulig. I tilknytning til anleggene kan etableres mindre brønnhus. 
 
§ 8. Hensynssoner. 

 
1. Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) ligger automatisk 

freda kolgroper. Det må ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak 
innenfor disse sonene uten tillatelse fra kulturminnemyndigheten. 
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utkast 10.12.2017 
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MatrikkelbrevMatrikkelrapport MAT0011

Kommune: 3052 - NORE OG UVDAL
Gårdsnummer:

Bruksnummer:

2
15

Utskriftsdato/klokkeslett: 16.02.2021  kl. 10:30

Produsert av: Simen Haakestad Bjerkholt

Attestert av: Nore og Uvdal kommune

Orientering om matrikkelbrev

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet

For matrikkelenhet:

www.kartverket.no/matrikkelbrev

Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkellovens § 3 d) er
matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på
fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan
også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre
innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

For utfyllende informasjon:

Side 1 av 616.02.2021 10.30

Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn:
Etableringsdato: 06.11.2018
Skyld: 0
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport
Tekst Areal Kommentar
Beregna areal for 2 / 15 1 506,3 m2

Eierforhold
Tinglyste eierforhold

AndelRolle Status Føds.d./org.nr Navn AdresseBruksenhet
1 / 1200973Hjemmelshaver UVDALSVEGEN 2963

3632 UVDAL

Oversikt over teiger (EUREF89 UTM Sone 32)
Løpenr Type Hovedteig Nord MerknaderØst Høyde Areal

1 Teig Ja 6688366 468955 1 506,3 m2

Forretninger der matrikkelenheten er involvert
Forretningsdokumentdato Matrikkelføring

SignaturStatus Endret datoForretningstype
Årsak til feilretting

Forretning
Dato

Tinglysing
Kommunal saksreferanse
Annen referanse

01.01.2020 01.01.2020smatmyndTinglyst 01.01.2020
Omnummerert til: 3052 - 2/15
Omnummerert fra: 0633 - 2/15

Omnummerering v/kommuneendring
Omnummerering

25.09.2018 02.11.20180633bjsTinglyst 08.11.2018
ArealendringMatrikkelenhetRolle

Avgiver 0633 - 2/1 -1 506,3
Mottaker 0633 - 2/15 1 506,3

Opprett ny grunneiendom ved fradeling
Oppmålingsforretning 2018/1041

107/18

Side 2 av 616.02.2021 10.30 Matrikkelbrev for 3052 - 2 / 15
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Adresser

3211152 Grunnkrets:Vegadresse 0207

Adressetype Adressenavn AdressekodeAdressenr Kretser
Nei
Atkomstpunkt

Adressetilleggsnavn Kildekode Koord.syst. ØstNord

1Valgkrets:
Kirkesokn: 04060502EUREF89 UTM Sone 32

3632Postnr.område:4689516688366
Tettsted:

Aktive bygg som er registrert på matrikkelenheten
Bygningsnr: 300 701 109
Løpenr:

Bygningsendringskode:
Bygningstype: Fritidsbygg(hyttersommerh. ol
Næringsgruppe: Annet som ikke er næring
Bygningsstatus: Igangsettingstillatelse
Energikilder:
Oppvarming:

Bebygd areal: 174
Bruksareal bolig: 0
Bruksareal annet: 152
Bruksareal totalt: 152

Alternativt areal: 0
Alternativt areal 2: 0

Ant. boliger: 0
Ant. etasjer: 1
Vannforsyning: Privat innlagt
Avløp: Privat kloakk
Har heis: Nei

Datoer
Rammetillatelse: 30.08.2018
Igangsettingstillatelse: 30.08.2018
Tatt i bruk:
Midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest:

Etasjer
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt BTA bolig BTA annet BTA totalt Alt. areal Alt. areal 2
H01 0 0 152 152 0 0 0 0 0
Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

H0101 Fritidsbolig 152 6 Kjøkken 2 2 2/15
Kontaktpersoner
Rolle Føds.dato/org.nr Navn AdresseBruksenhet
Tiltakshaver 819850542 3632 UVDAL

Bruttoareal bolig: 0
Bruttoareal annet: 0
Bruttoareal totalt: 0

Repr.punkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Nord: 6688366 Øst: 468951

Side 3 av 616.02.2021 10.30 Matrikkelbrev for 3052 - 2 / 15

Oversiktskart for 2 / 15 Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 32

N

Side 4 av 616.02.2021 10.30 Matrikkelbrev for 3052 - 2 / 15

Teig 1 (Hovedteig)
2 / 15

Målestokk 1:500
EUREF89 UTM Sone 32

N

Side 5 av 616.02.2021 10.30 Matrikkelbrev for 3052 - 2 / 15

Areal og koordinater
Areal: 1 506,3 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32 Nord: 6688366 Øst: 468955

YYttrree  aavvggrreennssiinngg

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 6688340,84 468945,88 Jord
30,23

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

2 6688367,82 468932,25 Ikke spesifisert
11,24

Umerket
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

3 6688378,40 468928,43 Jord
28,48

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

4 6688391,83 468953,54 Jord
45,01

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

5 6688358,41 468983,70 Jord
41,70

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

GGrreennsseeppuunnkktt  //  GGrreennsseelliinnjjee

Side 6 av 616.02.2021 10.30 Matrikkelbrev for 3052 - 2 / 15
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ADRESSE

Syningvegen 321
3632 Uvdal

MATRIKKEL

Gnr.2 Bnr.15 i Nore og Uvdal kommune 
Eier 
Tøddøl Utvikling AS

BELIGGENHET, ADKOMST

Nyoppført hytte, tegnet av Friis arkitekter, beliggende på solsiden, 
øverst i Uvdal, på Hardangervidda. Hytta ligger på ca 1050 m.o.h.

Uvdal er lett tilgjengelig fra øst, sør og vest. Ca 3 timers kjøring fra 
Oslo, Moss, Sandefjord og ca 4 timer fra Bergen.

NÆROMRÅDET

Fra hyttedøra kan du skli rett ut i et fantastisk løypenett. Det er 10 
min. til Uvdal Alpinanlegg, et skikkelig familievennlig skianlegg.

Det er muligheter for jakt og fiske for den som liker slikt.

Det er et stort tilbud av aktiviteter for store og små, både i vinter- 
og sommerhalvåret. På www.uvdal.no finner du oversikt over alle 
aktivitetene i kommunen.

Uvdal Miljøring har satset mye på å tilrettelegge tur- og løypen-
ettet. Se vedlagte kart som viser deg løypenettet i nærområdet.

BYGNINGER

Type, eierform og byggeår

Hytte Selveier, oppført i 2020

BYGNINGER OG BYGGEMÅTE

Stavlaftet hytte, meget påskostet, utført med solid lokal håndverk. 
Installert med det nyeste innen smarthus-løsninger med full styr-
ing av lys og varme via mobilen. Det er ståhøyde på hemsen.

Selve hytta og et stort oppvarmet anneks/utebod er bundet sam-
men med en innebygd smalgang. Du går tørrskodd fra hytta til 
smøreboden.

Hytta er romslig og det er lett å inndele i soner slik at både store 
og små kan kose seg sammen eller hver for seg. Dette er den 
perfekte hytte for flere generasjoner/vennegjengen som vil feriere 
sammen.

ANTALL ROM (EVT. SENGER)

Oppholdsrom: 2, Soverom: 4, Bad: 2, hems med mulighet for flere 
sengeplasser.

AREALER OG FORDELING PER ETASJE

I hoveddelen er en romslig hall med inngang til bad, 1 soverom,  
vaskerom/bod og et stort allrom med kjøkken/stue. I sidefløyen er 
det et rom som kan innredes som TV-stue/lekestue/bibliotek o.l. 3 
romslige soverom og bad med badstue.

På Hemsen er det er en loftsstue, åpent ned til stue/kjøkken, og et 
disponibelt rom som eventuelt kan innredes med sengeplasser.  I 
tillegg er det smarte innebygde skap og en stor bod som gir masse 
ekstra lagringsplass.

Annekset er inndelt i to like store rom med inngang fra svalgang.

MØBLERING / UTSTYR

Kjøkkeninnredning er spesiallaget og levert fra Uvdal Snekkerverk-
sted.

Hvitevarer:

Komyr, Induskjonstopp, kjøl/frys fra Siemens. AEG oppvask-
maskin.

Laminatgulv, original elegang Eik natur 11 mm.

Skifter fliser i hall og vaskerom er fra Stoneart Larvik. Det er også 
Stoneart som har levert takskifer.

Veggpanel fra Moelven.

Glassvegg i loftsstue er fra lokal leverandør på Røberg.

Klebesteinspeis/ovn i stue.

Uvdal El-service har stått for det elektriske og har levert spotter og 
smarthus-løsningen.

Smarthusløsning med styring fra mobil.

Det er El-flex matter på alle gulv, bortsett fra gulv med flister der 
det er lagt varmekabler.

200 l varmtvann

OPPVARMING

Elektrisk. Vedfyring.

PARKERING

På egen tomt

TOMT

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 500 kvm, Eierform: Eiet tomt

TOMT OG HAGE

Pent opparbeidet med mulighet for å lage flere hyggelige uteplas-
ser.

VEI, VANN OG AVLØP

Privat borevann med renseanlegg.

Pumpehus til 4 hytter.

REGULERINGSPLAN

Reguleringsbestemmelser for hytteområde ved Gvonnestølen, gnr/
bnr 2/1, revidert 04.09.2018 (se eget vedlegg)

FERDIGATTEST

Det foreligger ferdigattest.

ØKONOMISKE FORHOLD

Prisantydning

7 750 000,-

Beregnet totalkostnad 

7 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
37 500,- (Dokumentavgift (2,5% av tomteverdi kr 1.500.000,-))
——————————————————–
38 842,- (Omkostninger totalt)
——————————————————–
7 788 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedoku-
ment og at eiendommen selges til prisantydning.

ENERGIFORBRUK OG ENERGIMERKING

Oransje C, se vedlagte energiattest 

PLIKTIG MEDLEMSKAP I VELFORENING/SAMEIE

Miljøringen: kr 1800 + mva pr år.

Løypekjøring: kr 500 + mva pr år

Vann/renseanlegg: kr 2000 + mva pr år.

Kloakk fellesanlegg, 3-4000 kr pr år fordelt på tre eiendommer.

OPPGJØR

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og dis-
ponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag 
innen overtagelsen finner sted.

MEGLERS VEDERLAG OG UTLEGG 

Panterett med urådighet – Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 7 750 000,-) (Kr.93 000)
Totalt kr. (Kr.93 585) 
 
BUDGIVNING 
Alle bud skal inngis skriftlig til eiendomsmegler, som formidler 
disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også 
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Alle punk-
ter i budskjema må fylles ut før innsendelse. Det bes også opplyst 
navn og direkte telefonnummer til saksbehandler i budgivers bank/
finansieringsinstitusjon som kan bekrefte at finansiering er i orden. 
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, eksempel-
vis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske 
meldinger som e-post til: bente@eiendomsnokkelen.no 
og/eller SMS til: +47 915 58 045, når informasjonen i disse er tilg-
jengelig også for ettertiden. 
 
Bud kan innsendes elektronisk via annonse for eiendommen på Finn.
no, Finn-kode: 197205183, eller vedlagte budskjema i salgsoppgave 
kan benyttes og sendes på e-post til: bente@eiendomsnokkelen.no. 
 
For øvrig vises det til vedlagte «Forbrukerinformasjon om budg-
ivning» inntatt i salgsoppgaven. 
 
HVITVASKINGSLOVEN 
Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskingsloven. Dette 
innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om 
forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM. 
 
PERSONVERNOPPPLYSNINGSLOVEN 
I henhold til personvernopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at 
interessenter kan bli registrert for videre oppfølging. 
 
FORBEHOLD OM EIENDOMMENS TILSTAND / SOLGT ‘AS IS’ / 
SALGSBETINGELSER 
 
Eiendommen selges i den stand den var i ved kjøpers 
besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. 
Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en 
del av kontraktsvilkårene. 
 
Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller: 
 
Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne 
kontrakt. 
 
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 det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. 
avhendingslova § 3-7. 
 
Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det 
samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplys-
ninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markeds-
føring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man 
kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt 
rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8. 
 
Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde 
grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. 
avhendingslova § 3-9 annet punktum. 
 
Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst 
av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3. 
 
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med 
eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder an-
dre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, 
jf., avhendingslova § 3-10. Kjøper oppfordres til å undersøke eiendom-
men grundig og gjerne sammen med fagmann før bud inngis. 
 
Det gjøres oppmerksom på at Stortinget har vedtatt endringer i 
avhendingslova den 17.2.2020, men at disse endringene enda ikke er 
vedtatt av Kongen i statsråd og derfor ikke trådt i kraft pr. 05.11.2020. 
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Det gjøres oppmerksom på at Stortinget har vedtatt endringer i 
avhendingslova den 7.6.2019, men at disse endringene enda ikke er 
vedtatt av Kongen i statsråd og derfor ikke trådt i kraft pr. 05.11.2020. 
 
OPPDRAG 
1-21-0005 Eiendomsnøkkelen AS, Org.nr.860744392 
 
Kontaktperson : Bente-Marie Nørgård, Advokat/Megler 
e-postadresse: bente@eiendomsnokkelen.no 
tlf.: 91558045 
 
Alf Grønneflåta, Eiendomsmelger 
e-postadresse: alf@eiendomsnokkelen.no 
tlf.: 97518975 
 
OVERTAGELSE 
Etter nærmere avtale 
 
VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVEN 
Vedlegg til salgsoppgaven
Energiattest
Informasjon fra Nore og Uvdal kommune, herunder kartutsnitt, 
matrikkelbrev, reguleringsplan med bestemmelser
Vedleggene sammen med opplysningene på denne siden utgjør en 
komplett salgsoppgave. 
NB! Dersom du ikke velger å holdes oppdatert ifbm. salget av denne 
eiendommen, kan du gå glipp av viktig informasjon.

Notater:
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KJØPETILBUD 
 
FOR EIENDOMMEN : SYNINGVEGEN 321, 3632 UVDAL  
 
Gnr. 2 Bnr. , Snr 15 i Nore og Uvdal kommune:  
Oppdragsansvarlig: Bente-Marie Nørgård  
Oppdragsnummer: 1-21-0005 

 
UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:  
 

KJØPESUM:  kr       med bokstaver:________________________________ 
”as is/som den står” + omkostninger i henhold til opplysninger i nøkkelinformasjonen/eiendomspresentasjonen for eiendommen. 

 
KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK: 

   
Låneinstitusjon Referanse & tlf. nr.  
 
 

 kr    

Egenkapital : 
 

 kr  

Totalt   kr  
  
ØNSKES UFORPLIKTENDE VERDIVURDERING AV EGEN EIENDOM FRA EIENDOMSNØKKELEN   Ja  nei  
ØNSKES TILBUD PÅ BOLIGKJØPERFORSIKRING FRA HELP FORSIKRING AS     Ja  nei 
 
ØNSKET OPPGJØR/OVERTAGELSESDATO   :       
 
NÆRVÆRENDE BUD ER BINDENDE TIL OG MED DEN  : DATO: ……………    KL ……. 
 Alle bud på eiendommen kan ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes 
ikke som virkedag. Bud, med kortere frist enn dette, kan ikke formidles av megler. Se nærmere info på egen side. 
 
EVENTUELLE FORBEHOLD: 

               
Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budgiver er kjent med megler 
forbrukerinformasjon om budgiving, som er en del av nøkkelinfo/eiendomsmpresentasjonen, og de forpliktelser budgiver påtar seg. 
Budgiver bekrefter å ha besiktiget eiendommen og mottatt komplett nøkkelinfo/eiendomspresentasjon med alle vedlegg. 
Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter når selger har 
akseptert muntlig eller skriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at bud og budlogg vil bli fremlagt for kjøper ref. regler 
for budgiving. Ved flere budgivere gis gjensidig fullmakt til, hver for seg, å forhøye bud, motta aksept og/eller forestå alt i.f.m. 
budgivingen.. 
 
Navn: 
  

Navn: 

Adr./Postnr.: Adr./Postnr.: 
  

Fødsels-og personnr.: Fødsels- og personnr.: 
E-post: E-post: 
Tlf.:                                 Tlf.arb:   Tlf.:                                 Tlf.arb. 
Dato: Dato: 
Sign: 
  

Sign: 

 
  Aksept/ motbud til denne budgiver; 
  Kr. 
  Sted/ Dato: 
  Sign: 
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