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STARTEN PÅ NOE FINT
STARTEN PÅ NOE EVENTYRLIG I JUNKERDAL    HYTTETOMTER MED HØG STANDARD

FRA KR. 300.000.-

Velkommen til Gamfossen Øst Hyttefelt– En perle i Nordland. Hyttefeltet ligger

under to timers biltur fra Bodø. 10 km til Svenskegrensen. Ny tunnel gjennom

Tjernfjellet står ferdig ca. høsten 2019 og vil gjøre det raskt og trygt å komme seg

til Junkerdalen. • Høystandardtomter  • Eiet tomt på c. 700-1000 kvm   • Strøm/

fiber/vann/avløp lagt til tomtegrense   • Et mangfold av ulike fritidsaktiviteter

(Fiske, jakt, bærplukking, ski/alpint) • Opparbeidet vei og parkeringsplass til

hytteområdet.

 «Der er storartet vakkert med det brusende elvleie og de høie fjeldvægge, hvor

skygge og lys afløser hinanden i det uendelige»   Utdrag fra Axel Hegemann:

Under polakredsen – naturskildringer fra Saltdal 1886
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HUSK DETTE NÅR DU SKAL KJØPE BOLIG

NYTTIGE SIDER FOR DEG SOM SKAL

KJØPE BOLIG

1. Avklar finansiering før visning

2. Ta deg god tid på visning

3. Les salgsdokumentene nøye

4. Still gjerne spørsmål til megler

5. Ta forbehold i bud om noe er uklart

6. Bud er bindende - ingen angrerett

7. Vær tilgjengelig når budrunden

starter

notar.no

nef.no

forbrukerradet.no

Med vennlig hilsen

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF

Notar Fauske

tlf: 96204500

aei@notar.no

FØLG OSS

facebook.com/notarnorge

@notarnorge
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FAKTA OM HYTTETOMTENE

Adresse Gamfossen øst, 8255 RØKLAND

Prisantydning fra kr. 300.000 ,- - Kr. 470 000,-

Omkostninger Kr. 32 002,-

Totalt inkl. omkostninger**) Kr. 502 002,-

Eierform Eiet

Boligtype Tomter - fritid fjellet

Tomt Eiet

Garasje/parkering Parkering vil være på gruset fellesområde. Det gjøres

oppmerksom på at det kan bli foretatt endringer i angitte

plassering av parkeringsarealer, samt at det må

påregnes at det kan bli tilpasninger/justeringer ved

arrondering av tomtene

*) Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon

og at eiendommen selges til prisantydning

**) Hvis salg til prisantydning
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BELIGGENHET

Gamfossen øst hyttefelt ligger under to timers biltur fra Bodø og Mo i

Rana, og en time fra Fauske, her kan du få tilgang til storslagne og

fantastiske naturområder hvor det er muligheter for et mangfold av

aktiviteter året rundt. Området har kvaliteter som gir store muligheter

for et mangfold av aktiviteter sommer som vinter. Bl.a jakt, fiske,

fotturer, skiturer, sykkelturer, scooterturer (Sverige). Ønsker man litt

lengre turer er mulighetene mange og både Junkerdalen og Saltfjellet-

Svartisen nasjonalpark venter på ditt besøk. Det er også gode

muligheter for så vel storvilt- som småviltjakt i området eller man kan

ta seg en scootertur innover i Sverige

ADKOMST

Følg E6 sørover forbi  Rognan og Røkland,  like etter at du passerer

Storjord, svinger du av til venstre på RV77 og igjennom Tjernfjelltunellen

som åpner høsten 2019, videre til Junkerdal og du kommer da direkte til

hyttefeltet. Rett på skrå til venstre for den gamle tollstasjonen.

Innkjørselen til hyttefeltet er merket med et stort salgsskilt.
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EIENDOMMEN

Adresse: Gamfossen øst, 8255 RØKLAND

Oppdragsnummer: 7-0098/17

Selger:  Gamfossen Øst utbygging AS

Matrikkel: Gnr. 72, bnr. 27 i SALTDAL kommune

Eierform: Eiet

Boligtype: Tomter - fritid fjellet

Tomt: 900 kvm. Eiet. Hovedeiendommen har gnr 72 bnr 27  og ligger i

Saltdal kommune.  Alle tomtene som fradeles vil få gnr 72 og tildelt

eget bnr. Størrelsen på tomtene varierer fra 700 til 1000 kvm. avhengig

av naturlig arrondering i området. Alle vil være eiertomter.  Tomtene vuil

bli klargjort med vei, vann og avløp med stikkledning og fiber, samt

strøm frem til tomtegrensen. Tomtegrunn består av fjell, lyng og noe

morene. Arbeid med søknad om tillatelse til oppføring og arbeid på

tomten med klargjøring for hyttebygging, er kjøpers ansvar og kostnad.

Herunder arbeid med tilkoblinger fra tomtegrense og frem til hytten og

tilkoblingavgifter. Følgende tomter er ledige:

H12 kroner 300.000.-. H14 kroner 300.000.-.

H15 kroner 300.000.-. H16 kroner 300.000.-

H17 kroner 300.000.-. H18 kroner 390.000.-

H19 kroner 470.000.-. H20 kroner 470.000.-

H23 kroner 470.000.-. H24 kroner 470.000.-

H26 kroner 470.000.-. H27 kroner 470.000.-

H28 kroner 470.000.-

Arbeid utendørs: Området klargjøres  og bebygges med frittliggende

fritidseiendommer. Det må derfor påregnes noe byggeaktivtet i de ulike

planfasene knyttet til opparbeidelse av infrastruktur, klargjøring

tomter og hyttebygging.  Det gjøres oppmerksom på at det kan bli

foretatt endringer i angitte plassering av parkeringsarealer, samt at det

må

påregnes at det kan bli tilpasninger/justeringer ved arrondering av

tomtene.

Regulerings- og arealplaner: Planbestemmelser til reguleringsplan for

Gamfossen Øst av 30.11.2010, revidert 14.12.10 og 21.09.11, er gjeldende.

Utdrag: generelle bestemmelser: Bebyggelsen skal ha god form og

materialbehandling. Utvendige farger på kledning /tak skal være matte

og helst i mørk farge. Takvinkel mellom 22 - 35 grader.  Anneks/uthus

skal tilpasses tilhørende hytte med hensyn til materialvalg, form og

farge.  Det tillates innlagt strøm og vann i hyttene samt avløp.  Innefor

de 22 tomtene , som har betegnelsen  H12 til H34, er

reguleringsplanens  punkt 2.1.3 : I området kan det oppføres

fritidsboliger der største tillatt bebygd areal (BYA) pr. tomt ikke skal

overstige 120kvm., eksklusiv parkering. Arealet skal fordeles på minst 2

bygnigner hvor maks tillatt bebygd areal(BYA) er 100 kvm på

hovedbygning. Bygninger skal oppføres i 1 etasje og maks gesimshøyde

på 3,0 meter og maks mønehøyde på 5.5 meter  over gjennomsnittlig

planert terreng.  For utfyllende spesifikasjoner, henvises til vedlagte

reguleringsbestemmelser. Endringer: Selger gjør oppmerksom på at det

nede ved enden av tomten, ved KT1( nedenfor tomt H19), vil bli fradelt 4

tillegstomter som alle er solgt. I tillegg opplyser selger at det vil bli

sendt inn forslag til mindre endringer i eksisterende

reguleringsplan( bl.a. lengde på vei etc)

Parkeringsforhold: Parkering vil være på asfaltert fellesområde. Det

gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt endringer i angitte

plassering av parkeringsarealer, samt at det må påregnes at det kan bli

tilpasninger/justeringer ved arrondering av tomtene

Vei/Vann/Kloakk: Følgende utførelse er inklusiv til hver tomt etter

godkjent reguleringsplan for hyttefeltet.

1. Opparbeidelse av veier med parkeringsplass til hver hyttetomt i følge

godkjent reguleringsplan.

2. Fremlegging av vann og avløpsanlegg til hver hyttetomt som

avsluttes i tomtegrunn med stoppekran  og stakepunkt i følge

reguleringsplan for området.

3. Fremlegging av kabel rør for strøm, samt fremlegging av kabel rør for

bredbånd til hver hyttetomt i følge reguleringsplan for området som

avsluttes i tomtegrunn.

Vannforsyningssystem: Vanninntaket vil bli etablert i Junkerdalselva

og baserer seg på infiltrasjon av elvevann via løsmasser som 1

hygienisk barriere. Anlegget vil ha UV-desinfeksjon med minimumsdose

40mj/cm2 som 2. hygieniske barriere. Det vil bli etablert nødkloranlegg

som skal være i beredskap.  Etablering og tiltak for etablering av

vannforsyning ved Gamfossen Øst hyttefelt, vurderes av mattilsynet å

være i samsvar med drikkevannsforskriften.  Mattilsynet har gitt

plangodkjenning for vannforsyning til hyttefeltet med hjemmel i

drikkevannsforskriftens § 8. Det gjøre oppmerksom på at det kan

tilkomme tinglyste servitutter

Avløpssystem med Odin Grenderenseanlegg som har høygradig 3 –

trinns rensing: mekanisk, biologisk og kjemisk. Avløpssystemet er

dimensjonert etter Klif,s retningslinjer. ( Klif: Klima - og

forurensningsdirektoratet

Inntil hele hytteområdet med 50 tomter, er ferdig utbygd, vil eierskapet

til vei, vann og avløp, være hos  Gamfossen Øst utbygging AS. Fordeling

av kostnader vil være iht. prospekt. Etter ferdig utbygging vil det

etableres en velforening/sameie som skal overta driften av

ovennevnte. Det gjøres oppmerksom på at det er utbygger og stifterne i

fellesskap som vil fastsette vedtekter når tidspunktet for etableringen

er avklart.

G
a

m
fo

s
s

e
n

 ø
s

t

8



Det gjøres oppmerksom på at avgifter for vann og avløp vil følge Saltdal

lommunes gebyrregulativ og vil reguleres årlig.

Adgang til utleie: Hytten kan leies ut til fritidsformål

ØKONOMI

Prisantydning: Kr. 470 000,-

Vannavgift tekst: Inntil hele hytteområdet med 50 tomter, er ferdig

utbygd, vil eierskapet til vei,vann og kloakk være hos Gamfossen Øst

Utbygging AS. Avgifter for vann og avløp følger Saltdal Kommunes

gebyrregulativ.

Omkostninger: Prisantydning for tomtene er fra kr. 300.000,- til kr.

470.000,-. I tillegg kommer omkostninger.

I tillegg til kjøpesum vil det for hver tomteervervelse komme et tillegg

for enhver tids gjeldende oppmålings og saksbehandlingsgebyr til

Saltdal kommune, kostnaden er stipulert til 19.000.- pr. tomt. I tillegg

tilkommer dokumentavgift med 2,5% av kjøpesum, tinglysingegebyr

skjøte kr 525,-, tinglysningegebyr pantedokument kr. 525,- og

attestgebyr kr. 172,- Vi tar forbehold om endringer i gebyrsatsene.

Selger gjør oppmerksom på at arbeid på selve hyttetomten vil for

klargjøring til hyttebygging, er tomteeiers ansvar. Tomteeier bærer selv

kostnader forbundet med dette, samt eventuell tilkoblingsavgifter og i

tillegg eventuelt abonnement for bredbånd/fiber.

Betalingsbetingelser: Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer.

Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato.

Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i

hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er

informert om dette.

Salget følger ytelse mot ytelse og medfører at kjøpesum med

omkostninger må være innbetalt til meglers klientkonto før overtakelse

kan skje. Kjøper er forpliktet til å orientere sin finansieringsforbindelse

om dette. Når tomten er fradelt og tildelt eget bruksnummer, vil megler

kreve innkjøpesum med omkostninger. Når hjemmel er tinglyst på ny

eier, kan utbetaling skje til selger

Servitutter/Rettigheter: GRUNNDATA

2015/219192-1/200. REGISTRERING AV GRUNN. 11.03.2015. DENNE

MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:1840 GNR:72 BNR:1

2015/732388-1/200. REGISTRERING AV GRUNN. 13.08.2015. UTSKILT FRA

DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1840 GNR:72 NR:28

2015/749466-1/200. REGISTRERING AV GRUNN. 19.08.2015. UTSKILT FRA

DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1840 GNR:72 BNR:31

2015/750503-1/200. REGISTRERING AV GRUNN. 19.08.2015. UTSKILT FRA

DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1840 GNR:72 BNR:29

2015/750511-1/200. REGISTRERING AV GRUNN. 19.08.2015. UTSKILT FRA

DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1840 GNR:72 BNR:30

2015/750529-1/200. REGISTRERING AV GRUNN. 19.08.2015. UTSKILT FRA

DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1840 GNR:72 BNR:32

2016/305411-1/200. REGISTRERING AV GRUNN. 06.04.2016. UTSKILT FRA

DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1840 GNR:72 BNR:34

2017/595188-1/200. REGISTRERING AV GRUNN. 07.06.2017 09.24. UTSKILT

FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1840 GNR:72 BNR:35

ELEKTRONISK INNSENDT

2017/765187-1/200. REGISTRERING AV GRUNN. 12.07.2017 19.02. UTSKILT

FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1840 GNR:72 BNR:36

ELEKTRONISK INNSEND

DIVERSE OPPLYSNINGER

Diverse: Megler gjør spesielt oppmerksom på at tomteprisen varierer fra

300.000 .- til 470.000.-. Prislisten er gjengitt under fanen: tomt. Videre

gjøres det oppmerksom på at omkostninger vil endres iht. endret

kjøpesum

Her, i dette vakre området er ca 50% av tomtene solgt og bebygget med

flotte hytter. Det er nå 12 flotte tomter igjen som ligger og venter på nye

eiere.  Tomtene vil bli klargjort med vei, vann og avløp med stikkledning

og fiber, samt strøm frem til tomtegrensen. Her har du tilgang til

storslagne og fantastiske naturområder med  muligheter for et

mangfold av  aktiviteter året rundt.  Fotturer i skog og fjell, sykkelturer,

bær¬plukking, fiske etter laks og ørret i Junkerdalselva, fiske i

ferskvann, jakt på stor og småvilt, skiturer, tur i  alpinbakken,

scooterturer(i Sverige, ca 10 km unna). Bestige  Solvågtinden, som er

1561 m.o.h.  Området har et godt innlandsklima med lite nedbør.

Deltakelse i hytte/velforening:

Ved fradeling vil hver tomt få eget gnr og bnr. Det gjøres oppmerksom

på at det kan tilkomme tinglyste servitutter på eiendommen,

eksempelvis tilgang for vedlikehold av rør, ledningsnett, veirett og

pliktig deltakelse i  hytteforening/velforening samt deltakelse i

vannverk og

avløpsnett med rettigheter og plikter. Hvorvidt det vil bli fastsatt

felleskostnader, vil dette være opp til hytte - eller velforening å

bestemme senere. Inntil hele hytteområdet med 50 tomter, er ferdig

utbygd, vil eierskapet til vei,vann og kloakk være hos Gamfossen Øst

Utbygging AS. Fordeling av kostnader vil være iht. prospekt. Etter ferdig

utbygging vil det etableres en velforening/sameie som skal overta

driften av ovennevnte. Det gjøres oppmerksom på at det er utbygger og

stifterne i felleskap som vil fastsette vedtekter når

tidspunktet for etableringen er avklart.
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Eier til hele hytteområdet er: Gamfossen Øst Utbygging AS med org.nr.

914832039. Selskapet består av: Statskog SF: Statskog SF, som er

organisert som et statsforetak og Norges Største grunneier.  Saltdal

Rør og Entreprenør AS: Saltdal Rør og Entreprenør As ble etablert i 1995

og er en rørlegger og entreprenørbedrift innen bygg og

anleggssektoren i Salten.

Grunnarbeid til tomtene kan gjøres av Saltdal Rør og Entreprenør, ring

og be om tilbud, telefon: 75690466

Tomtene selges gjennom Salten Eiendomsmegling AS – Notar på Fauske

v/ Ansvarlig Megler Asbjørn Ingebrigtsen telefon: 96204500

Transport av avtaler. Omsetning av avtaledokumentet forutsetter at

selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn

med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelig kjøper,

herunder tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før

selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Megler betinger seg

et administrasjonsgebyr stort kr. 25.000,- inkl. mva for meglers

merarbeid

Junkerdal nasjonalpark:

Junkerdal nasjonalpark ble vernet 9. januar 2004 og er ca. 682 km�.

Nasjonalparken ligger i Saltdal og Fauske kommuner. Nasjonalparken

ligger mellom Sulitjelma i nord og Junkerdal i sør. Nasjonalparken

grenser til Junkerdalsura naturreservat i sørvest. Junkerdal

nasjonalpark er sammen med tilliggende fjellområder i Norge og

Sverige et av Nordens største gjenværende villmarksområder. Hele

området er preget av et svært variert landskap som ble formet under

istiden for 10.000 år siden. Landskapet er interessant og viktig i

geologisk sammenheng

Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark:

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble vernet 8. september 1989 og er

ca. 2102 km�. Nasjonalparken ligger i Beiarn, Meløy, Rana, Rødøy,

Saltdal og Bodø kommuner i Nordland fylke. Nasjonalparken utgjør

sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområde og Storlia

naturreservat et

sammenhengende naturområde på ca. 2825,5 km�.

Saltfjellet–Svartisen er Norges mest variasjonsrike nasjonalpark. Fra

den ville Nordfjorden i vest strekker parken seg via høge fjell og evig is

til frodige fjellbjørkedaler med stilleflytende elver. Lengst øst går

parken over i Saltfjellets åpne fjellvidder med store

løsmasseavsetninger fra istida.

Svartisen dekker 370 km2 og er Nord-Skandinavias største isbre.

Kalkrik berggrunn gir en rik flora med flere sjeldne arter. I de

tradisjonelle reindriftsområdene finnes en enestående samling av

samiske kulturminner.

Bakgrunn for opplysninger i Salgsoppgaven: Salgsoppgaven er utarbeidet

ut ifra opplysninger som er gitt av selger, befaring av eiendommen

samt innhenting av nødvendige dokumenter og evt. takst/

boligsalgsrapport.

Overtakelse: Iht. avtale

Salgsoppgave godkjent: 26.08.2019

Ansvarlig meglerforetak: Salten Eiendomsmegling AS

Storgata 58, 8201 FAUSKE. 75 64 40 70

Saksbehandler: Asbjørn Ingebrigtsen, Daglig leder/ Eiendomsmegler

MNEF Mobil: 96204500, E-post: aei@notar.no

Meglers vederlag: Vederlag fra oppdragsgiver opplyses ikke når

oppragsgiver er næringsdrivende, ref. eiendomsmeglingslovens §  6-7,

punkt 14. jmf. § 7-2

VIKTIG INFORMASJON

Sentrale lover: Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers

besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at

avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til

ugunst for kjøper.

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 opplysninger som er

gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring 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
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eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre

forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf.,

avhendingslova § 3-10.

Konsesjon: Etter lov 23. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv

av fast eiendom mv. § 4 kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer

egenerklæring om konsesjonsfrihet, og at erklæringen godkjennes av

kommunen før overtakelse. Erklæringen vedlegges skjøtet ved

tinglysning, og overtakelse kan ikke foretas før erklæring om

konsesjonsfrihet foreligger i signert og godkjent stand. Et eventuelt

konsesjonsgebyr dekkes av kjøper. Konferer megler for nærmere

informasjon.

Personopplysningsloven: Ditt personvern er viktig for Notar og vi er

opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet

og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Notar skal

følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder

GDPR og personopplysningsloven. Les mer om dette her: https://

notar.no/personvern.aspx.

Hvitvaskingsreglene: Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at

eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i

henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig

legitimasjon. Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter

eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen.

Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle

økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Vedlegg: Planbestemmelser/reguleringsplan m/endinger. Diverse kart

Budgivning: Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt

budskjema, påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver fremlegge

gyldig legitimasjon. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller fax. til

megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor

budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har en kortere akseptfrist enn til kl.

12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli

formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver frem til angitt

akseptfrist.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud. Selger må

skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver.

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold

etter at handelen er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på

eiendommen kan kreve kopi av budjournalen i anonymisert form etter

at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises det til ”Forbrukerinformasjon om budgivning” som er

inntatt i salgsoppgaven.
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Gnr. 72 Bnr.27

Offentlig transport

Junkerdal turistsenter 4 min

Linje 18-471 0.4 km

Lønsdal stasjon 25 min

Linje 71 23.9 km

Skoler

Røkland skole (1-10 kl.) 34 min

186 elever, 10 klasser 38.3 km

Rognan barneskole (1-7 kl.) 44 min

270 elever, 14 klasser 51.4 km

Rognan ungdomsskole (8-10 kl.) 44 min

151 elever, 6 klasser 51.3 km

Saltdal videregående skole 43 min

250 elever, 16 klasser 50.7 km

Sivilstand
Norge

Gift 53% 34%

Ikke gift 31% 52%

Separert 9% 9%

Enke/Enkemann 7% 4%

Aldersfordeling

1
4

 %

1
5

.4
 %

6
.2

 %

7
.1

 %

1
1

.8
 %

1
7

.1
 %

2
1

.6
 %

4
4

.1
 %

3
8

.9
 %

3
8

.9
 %

3
3

.8
 %

2
2

.1
 %

1
6

.4
 %

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Grunnkrets: Junkerdal 68 29

Kommune: Saltdal 4 702 2 081

Norge 5 942 390 2 682 230

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 NOTAR - Salten Eiendomsmegling AS 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
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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 NOTAR - Salten Eiendomsmegling AS 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
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GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1.  På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eien-

dommen, 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 esignatur,

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, finansieringsplan, 

akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for 

eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Nor-

malt 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 for-

bruker) 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 budg-

iverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle for-

behold. 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 aveiendommen dersom budet i 

rett tid aksepteres av kjøper. Norges Eiendomsmeglerforbund - 

www.nef.no -firmapost@nef.no

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, Eiendoms-

meglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Ned-

enfor 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 eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.
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BUD PÅ HJEMMET

Navn på budgiver:                                                                                                

Fødselsnummer:                                                                                                   

Adresse:                                                                                                                 

Postnummer./Sted:                                                                                                

Telefon, privat:                                                                                                      

Telefon, arbeid:                                                                                                      

E-mail:                                                                                                                    

Navn på budgiver:                                                                                                

Fødselsnummer:                                                                                                   

Adresse:                                                                                                                 

Postnummer./Sted:                                                                                                

Telefon, privat:                                                                                                      

Telefon, arbeid:                                                                                                      

E-mail:                                                                                                                    

Gir herved bindende bud på overnevnte eiendom på kr:                                                 kroner:                                                                                                               

Omkostninger i henhold til salgsoppgaven kommer i tillegg                                 (Med blokkbokstaver)

Eventuelle forbehold/andre betingelser:                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ønsket overtakelsestidspunkt:                                                                         

Sted/dato:                                                                                                                                       

Budgivers underskrift:                                                                                                                                     

Sted/dato:                                                                                                                                       

Budgivers underskrift:                                                                                                  

FINANSIERING

Långiver:                                                                                                                    

Bank:                                                                                                                       

Egenkapital kr:                                                                                                                     

Budet gjelder til og med den:                                       kl:                                   
(Budet er bindende til kl 16.00 neste virkedag desom budgiver ikke har angitt 

annen akseptfrist)

Kontaktperson:                                                                                                                    

Tlf:                                                                                                                                  

Salg av eiendom, adr:                                                                                                                       

 

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg. Undertegnende er kjent med forbrukerinformasjon 

om budgivning. Budet er avgitt i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgave. Budgiverne samtykker i at hver av 

partene forplikter hverandre ved inngivelse/endring av bud og/eller vilkår.

LEGITIMASJON LEGITIMASJON

Oppdragsnummer: 7-0098/17

Adresse: Gamfossen øst, 8255 RØKLAND

Gnr: 72. Bnr: 27.

Salgsoppgavedato: 26.08.2019

Kontaktperson: Asbjørn Ingebrigtsen

Tlf: 96204500

E-post: aei@notar.no
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VEL HJEM!
Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet. Det gjøres videre oppmerksom på at alle illustrasjoner, fotografier, etc.

i dette prospektet kun er av ilustrativ karakter og ikke på noen måte representerer prosjektets detaljerte

leveranseomfang. Ved avvik mellom illustrerte møbleringsplaner i prospektet og vedlagte planer i

tilleggsskrivet er det planer i tilleggsskrivet som gjelder.

notar.no


