
Les alt om boligkjøperforsikring på
eiendom.soderbergpartners.no

Boligkjøperforsikring

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos Gar-Bo Försäkring AB. 

*Det tas forbehold om pris- og vilkårsendringer. 

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette koste deg både tid og penger.

Spar 
verdifull 
tid 

Unngå 
bekymring 
og stress

Få 
advokatkostnadene 
dekket

med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender hvis du oppdager feil eller mangler ved 
boligen du har kjøpt.

Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og jurister som er 
spesialiserte på eiendomskjøp. De står klare til å hjelpe deg i fem år etter overtagelse – uten 
at du trenger å bekymre deg for egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

NÅR 
Du kjøper forsikringen  
når du kjøper en brukt 
bolig. Da gjelder  
avhendingsloven. 

HVOR 
Du kjøper forsikringen 
via en digital bestillings- 
løsning i etterkant av 
budaksept, eller hos 
eiendomsmegler senest 
ved kontraktsmøte. 

HVORDAN 
Forsikringsbevis og  
vilkår sendes per e-post.

Pris:

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom:
Kr 8 900

Seksjonert eiendom/aksjebolig:
Kr 9 900

Enebolig/fritid/tomt:
Kr 14 900

Til deg som 
kjøper bolig

Få hjelpen
du trenger!



Fjell kommune
Postboks 184

5342 STRAUME

Ferdi attest
Saksnr

2009/2473
Eigedom/byggjestad

Vago

Lpenr

7543/2010

Gnr

38
Bnr

36
Festenr Seksjonsnr

Ansvarleg sokjar (namn og adresse)
Arkitektkontoret Nord AS
Postboks 95
5201 Os

Tiltakshavar (namn og adresse)
Arne 0ksnes
Vallalia 18
5227 Nesttun

Spesifikasjon
Dykkar soknad

Motteke: 10.01.2002
Ti ltak/bygg:

Ornbygging av eksisterande hytte
Vedtak gjort av: Vedtak dato Vedtaknr

Delegert plan- og utbyggingssjefen 01.10.2002 270/02
Dato sluttkontroll Kontrollansvarleg

07.12.2009 Arkitektkontoret Nord AS
Ut frä innsendt dokumentasjon finn kommunen at tiltaket er utfort i samsvar med loyve og
gjeldande lover og retningsliner.

Ferdigattest er gjeve i rnedhald av plan- og bygningslova § 99.1

Underskrift
Stad Dato Stempel/underskrift tulStraurne 16.04.2010 Geir Dahle

Ko i til
Arne 0ksnes Vallalia 18 5227



©Norkart 2022

24.02.2022
Målestokk:
Utskriftsdato:

Eiendom:

1:2000Øygarden kommune

38/36

UTM-32

Kommuneplankart

Adresse:

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.



Tegnforklaring



©Norkart 2021

28.03.2021
Målestokk:
Utskriftsdato:

Eiendom:

1:1000Øygarden kommune

38/36

UTM-32

Reguleringsplankart

Adresse:

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.



Tegnforklaring



©Norkart 2022

24.02.2022
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Øygarden kommune

38/36

UTM-32

Grunnkart

Adresse:

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Hjelpelinje punktfeste

Hjelpelinje vannkantEiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje veikant Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm



      Øygarden kommune
 

Utskriftsdato: 
25.02.2022

Kommunale avgifter - feiing og eigedomsskatt
  

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Øygarden kommune

  

Kommunenr. 4626 Gardsnr. 38 Bruksnr. 36 Festenr.  Seksjonsnr.  

Adresse:  

  
  
 

Har eigedomen registrert ildsted for feiing? Ja Nei 

Årleg sum:   800         kr

  

Er det eigedomsskatt på eigedomen? Ja Nei 

Årleg sum:         kr

  

Merknad: 
Ta også kontakt med ØyVar AS vedr. andre kommunale gebyr.
 

ATTERHALD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I SAMBAND MED EIGEDOMSFØRESPURNADER:

Det vert tatt forbehold om at det kan vera avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan vera forhold kring 
eigedom og bygninger som kommunen ikkje er kjent med. Kommunen kan ikkje verta stillt økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon 
som vert oppgitt i samanheng med førespurnader kring bygg og eigedom.

   
Øygarden kommune

Adresse: Ternholmvegen 2, 5337 Rong
Telefon: 56 16 00 00

E-post: postmottak@oygarden.kommune.no
Besøksadresse: Øygarden rådhus, Foldnesvegen 1, 5354 Straume

mailto:postmottak@oygarden.kommune.no


ØyVAR AS
Adresse: Lonavegen 20, 5353 Straume
Telefon: 56 31 59 30

Utskriftsdato: 24.02.2022

Kommunale gebyrer
EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: ØyVAR AS

Kommunenr. 4626 Gårdsnr. 38 Bruksnr. 36 Festenr. Seksjonsnr.

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2021
Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke
samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per
fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

Gebyr Fakturert beløp i 2021

Renovasjon 1 974,96 kr

Sum 1 974,96 kr

Prognose kommunale gebyrer fakturert på eiendommen inneværende år
Vare Grunnlag Enhetspris Andel Korreksjon Årsprognose Fakt. hittil i år

Reno - Hytterenovasjon 1 stk 2 380,00 kr 1/1 0 % 2 380,00 kr 396,66 kr

Sum 2 380,00 kr 396,66 kr

Løpende gebyr brukes for å fordele en årlig kostnad på flere innbetalinger.

Eiendomsskatt er unntatt mva. Andre beløp er inkl. mva.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom
og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i
sammenheng med eiendomsforespørsler.



      Øygarden kommune
 

Utskriftsdato: 
25.02.2022

Uteståande kommunale gebyr (legalpant) - feiing og eigedomsskatt
  

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Øygarden kommune

  

Kommunenr. 4626 Gardsnr. 38 Bruksnr. 36 Festenr.  Seksjonsnr.  

Adresse:  

  
 
  

Er det restansar (feiing/eigedomsskatt) som 
kviler på eigedomen?

Ja Nei 

Restansar: 

 

  

Merknad: 
Ta også kontakt med ØyVar AS vedr. andre kommunale krav.
 

ATTERHALD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I SAMBAND MED EIGEDOMSFØRESPURNADER:

Det vert tatt forbehold om at det kan vera avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan vera forhold kring 
eigedom og bygninger som kommunen ikkje er kjent med. Kommunen kan ikkje verta stillt økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon 
som vert oppgitt i samanheng med førespurnader kring bygg og eigedom.

   
Øygarden kommune

Adresse: Ternholmvegen 2, 5337 Rong
Telefon: 56 16 00 00

E-post: postmottak@oygarden.kommune.no
Besøksadresse: Øygarden rådhus, Foldnesvegen 1, 5354 Straume

mailto:postmottak@oygarden.kommune.no


Produktet ble levert uten dokumenter. 
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Øygarden kommune
Adresse: Ternholmvegen 2, 5337 RONG
Telefon: 55097339

Utskriftsdato: 24.02.2022

Planopplysninger
EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Øygarden kommune

Kommunenr. 4626 Gårdsnr. 38 Bruksnr. 36 Festenr. Seksjonsnr.

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan
med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på
eiendommen. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik. Spesielt gjelder dette for eiendommer med
usikre eiendomsgrenser, eller der eiendommen ikke er oppmålt.

Plantyper med treff

Kommuneplaner

Plantyper uten treff

Kommuneplaner under arbeid Kommunedelplaner
Kommunedelplaner under arbeid Reguleringsplaner
Reguleringsplaner under bakken Reguleringsplaner over bakken
Reguleringsplaner under arbeid Reguleringsplaner bunn
Reguleringsplaner under arbeid i nærheten Bebyggelsesplaner
Bebyggelsesplaner over bakken Bebyggelsesplaner under bakken
Midlertidige forbud

Kommuneplaner
Id 124620130020

Navn 390 KP Arealdelen til kommuneplanen (2015 - 2026)

Plantype Kommuneplanens arealdel

Status Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse 18.06.2015

Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4626/dokumenter/4979/20130020%20DEL4%20f%c3%b8resegner%20vedtak%20kommuneplan.pdf 

Delarealer Delareal 1 635 m
KPAngittHensyn Hensyn grønnstruktur
KPHensynsonenavn H540_8

Delareal 1 637 m
KPHensynsonenavn H810_31
KPGjennomføring Krav om felles planlegging

Delareal 1 635 m

Arealbruk LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende
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https://www.arealplaner.no/4626/dokumenter/4979/20130020%20DEL4%20f%c3%b8resegner%20vedtak%20kommuneplan.pdf
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ØyVAR AS
Postadresse: Lonavegen 20, 5353 Straume
Telefon: 56 31 59 30
 

Dato: 25.02.2022

Opplysningar til eigedomsmeklar

Restanser og legalpant
  

 Gnr:  38  Bnr:  36  Fnr:   Snr:  

 Adresse:  

  

Ubetalt gebyr

Det finst ubetalte gebyr Ja Nei 

  

Inkasso/ legalpant

Det finst ubetalte inkassokrav/legalpant på eigedomen Ja Nei 

 

Kommentar:

 

 


