SALGSOPPGAVE
MED VEDLEGG

fossco.no

Delikat og moderne 1/2 av tomannsbolig beliggende i
rolig og barnevennlig område. Nærhet til barnehage og
turområder.

Adresse:

Molvikveien 64, 1550 Hølen.

Eiendomstype:

Tomannsbolig.

Arealer:

Primærrom: 114 kvm, Bruksareal: 117 kvm, Bruttoareal: 126 kvm.

Prisantydning:

kr. 3 990 000,- + omk.

Megler:

Mateusz Zubrzynski.

Eier/Selger:

Mariusz Eugeniusz Nawrot og Olga Marta Nawrot.

Matrikkel:

Gnr. 144, Bnr. 159, Snr. 5, Vestby kommune.

Oppdragsnr.:

721003.

Beliggenhet
Molvikveien 64 ligger i et rolig, familievennlig og landlig boligområde i Hølen i Vestby kommune. Fra
eiendommen kan du nyte fin utsikt mot skogs- og landbruksområder. Hølen er et sted under stadig utvikling,
og er et populært område for bosetting. Kort vei til dagligvarebutikk, kafé, idrettsplass, offentlig transport,
barneskole og barnehage.
Området har mange fantastiske turområder som har skogs- og grusveier samt sykkelveier som kan benyttes
både på sommeren og vinteren. Det er flere badestrender å velge mellom i Son og Vestby kommune. Bl.a.
kan nevnes: Son stranda, Skutebauen, Brevikbukta, Kjøvangen, Krokstrand, Emmerstadbukta med flere. For
de turglade anbefales det å benytte stien langs elven (Elveveien) som tar deg til Son på ca. 30 minutter. På
vinterstid, når forholdene ligger til rette for det er det verdt å benytte en av de oppkjørte skiløypene i
nærområdet.
Hølen er et lite og koselig lokalsamfunn med et aktivt nærmiljø med mange flotte eldre trehus, og et idyllisk
torg. Her finner du bokkafè og eget forsamlingslokale på Elverhøy. Det er et aktivt kulturliv med aktiviteter
som sangkor og Bifrost barneteater. Fotballbane med skatepark ved Hølen barneskole. Vestby kommune byr
på mange aktiviteter for store og små som 9 hulls Golfbane ved Kjøvangen, Son Miljøhestesenter, Son
seilforening, teatervirksomhet, Son sykkelklubb, Fotball, Vestby håndballklubb m.m. Det er også verdt å
nevne Våler Kick-off - aktivitetssenter (ca. 17km unna) som kan tilby bl.a. klatrepark, zip line, rodeo og
paintball.
Gangavstand til Hølen FUS barnehage (ca. 150 m) og Hølen barneskole (700 m) med sine nye og moderne
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bygninger. Hølen barnehage ble åpnet i februar 2012 og har tre avdelinger med barn i alderen 0-6 år. Hølen
barneskole ble åpnet i januar 2016 med parallell klasser fra 1. til 7. Skolen, flerbrukshallen og uteområdene
er moderne og flotte anlegg. Nærmeste ungdomsskole og videregående skole er i Vestby, ca. 10 min
kjøretur unna.
Nærmeste dagligvarebutikk Nærbutikken Hølen ligger kun 600 m fra eiendommen og er søndagsåpent.
Ønsker du ytterligere servicetilbud har Vestby (10 minutters kjøretid) og Moss (15 minutters kjøretid) et bredt
og variert utvalg av fasiliteter som shoppingsenter, byggevarebutikker, klesbutikker, apotek, vinmonopol,
serveringssteder m.m.
Området gir gode muligheter for offentlig kommunikasjon via buss og tog, hvorav nærmeste bussholdeplass
er Hølen torg ca. 0,6 km fra eiendommen med bussforbindelse mot Sonsveien stasjon. Sonsveien stasjon
ligger 4,5km unna med gode buss- og togforbindelser mot Oslo S og Moss. Der finner du også
pendlerparkering med plass til 300 biler
Innhold
2. etasje: Loftstue, innredet rom, 2 soverom, garderobe
1. etasje: Entré/hall, vaskerom, bad/wc, kjøkken, stue, soverom
Øvrig: 2 utvendige boder
Standard
1.etasje:
Innbydende entré innredet med god plass til å henge av seg ytterklær og sette fra seg skoene. Rommet er
holdt i moderne farger, og gir et godt førsteinntrykk av leiligheten. Fra entré har du adkomst til soverom, bad,
trapp til 2. etasje og videre til stue med åpen kjøkkenløsning. Varmekabler i hele 1. etasje.
Stuen fremstår som et sosialt og tiltalende allrom. Stuen har god plass for sofamøblement, TV-seksjon og
en velegnet spiseplass ved kjøkkensonen. Stuen er et lyst og luftig rom takket være store vindusflater som
fyller rommet rikelig med daglys. Koselig peisovn som varmer godt på kaldere dager. Fra stuen er det utgang
til den solrike terrassen med utsikt over nærområdet. Her er det plass til sittegrupper og eventuelt grill.
Terrassen blir en forlengelse av stuen på varme sommerdager slik at det er enkelt å flytte selskapet
utendørs.
Kjøkkenet har en åpen løsning mot stuen. Kjøkkensonen defineres av moderne kjøkkeninnredning med lyse
slette fronter, i kontrast til mørke veggoverflater. Rommet har god skap- og benkeplass for å tilberede
måltider til hele familien og eventuelle gjester som kommer på besøk. Kjøkkenøy med stilig skapseksjon og
steinplate. Integrert induksjonstopp, stekeovn, mikrobølgeovn og oppvaskmaskin. Avsatt plass til
frittståendekjøleskap.
Baderom med flislagte overflater, behagelig gulvvarme og stilfull innredning. Baderommet er innredet med
vegghengt toalett, dusjkabinett og vask med underskap. Det er også inngang til romslig vaskerom innredet
med garderobeskap, vask og det er både plass og opplegg for vaskemaskin.
Etasjens soverom/hovedsoverom har plass til dobbeltseng og er innredet med romslig garderobeskap.
2. etasje:
I andre etasje er det to soverom, romslig garderobe, innredet rom som knyttes sammen av en romslig
loftstue. De to soverommene er lyse og er av god størrelse med plass til dobbeltsenger om ønskelig.
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Innredet rom er i dag brukt som kontor. Rommet er delvis forberedt for etablering av bad – røropplegget,
sluk etc. er under laminatgulv.
Loftstuen gjør seg godt som TV-stue med mye boltreplass for de yngste.
I tillegg er det to utvendige boder med på til sammen ca. 10kvm som gir ytterligere muligheter for lagring.
Anlegget for sentralstøvsuger og varmtvannsbereder på 200 l er plassert i boden ved siden av inngangen.
Byggemåte
1/2-part av vertikaldelt tomannsboling over 2 etasjer oppført som en trekonstruksjon. Støpt såle antatt
fundamentert på fast/kultet grunn. Drenering fra byggeår. Bindingsverk kledd med malt/beiset panel. Vinduer
med 3-lags isolerglass og trekarmer. Saltak utført som en trekonstruksjon. Saltak tekket med takstein.
Etasjeskillere som trebjelkelag. Utgang fra stue til vestvendt terrasse på ca. 47 m². Varmtvannsbereder på
200 l. plassert i utvendig bod. Rør-i-rør system med samlestokk i skap i utvendig bod. Plastsluk. Automatisk
vannstopp-system på kjøkken. Installasjoner fra byggeår.
Takstmannen kommenterer:
Nyere bolig med overflater og innredninger i god stand. Boligen fremstår nærmest som ny. Behov for
umiddelbare påkostninger ble ikke observert under befaringen.
Se tilstandsrapport for mer informasjon
Arealer
Primærrom: 114 kvm, Bruksareal: 117 kvmBruttoareal: 126 kvm.
Oppvarming
Oppvarming med ved og elektrisitet.
Peisovn i stue.
Varmekabler i hele 1. etasje.
Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)
Areal: 219,7 kvm, Eierform: Eierseksjon
Tomt
Boligen ligger på en solrik tomt på 219,7 kvm som er opparbeidet med gruset innkjørsel og gårdsplass med
plass til flere biler. Boligen har en lun og koselig uteplass skjermet med levegger, perfekt plass for grilling.
Hage er pent opparbeidet med gressplen, gjerde, levegger, og diverse trær og busker.
Mulighet for utleie
For utleie av deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. plan- og bygningsloven om varig
oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt ovenfor plan og bygningsmyndighetene for selvstendig
boenhet. Selger har ikke søkt om slik godkjennelse og bærer ingen risiko/ansvar for at slik godkjennelse gis.
Type, eierform og byggeår
Tomannsbolig Eierseksjon, oppført i 2016
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Parkering
Biloppstillingsplass på egen grunn.
Vei, vann og avløp
Offentlig vei, vann og avløp.
Kommunale avgifter
5 403 kr.
Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer og inneholder bla. vann,
avløp, feie- og tilsynsgebyr. Kommune kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme.
Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.
Andre løpende avgifter
Det må påregnes kostnader til strøm, oppvarming, innboforsikring, kommunale avgifter, kabelTV osv. samt
vedlikehold.
Regulering
Eiendommen ligger under reguleringsplan for HØLEN, med plan-ID 0103 vedtatt den 02.02.2004. Området
er regulert til Konsentrert småhusbebyggelse. Reguleringsplan med vedlegg ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Eiendommen ligger innenfor bevaringsområde - hensynsone H570_8 ihht. kommuneplanens arealdel. For
mer informasjon sjekk Vestby kommuneplan KOMMUNEPLAN 2019-2030 vedtatt 18.03.2019.
Kommuneplanen er tilgjengelig på meglers kontor. Kontakt megler for ytterligere opplysninger
Brukstillatelse/Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest for denne boligen, datert 16.01.2020 Ferdigattest - Gnr 144 Bnr 159 - Område
Bb36 - Feltutbygging- Molvikveien 54-56, 62-64, 70-72, og 76-78 - 10 tomannsboliger. At slik attest
foreligger, gir ingen garanti for at det ikke senere er utført arbeider som ikke er byggemeldt/godkjent.
Servitutter / rettigheter
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få
prioritet etter disse.
Erklæring/avtale
Dagboknr.: 1038351
Dato: 06.11.2015
Bestemmelse om vedlikehold av lekeplass på gnr. 144 bnr. 163
Kan ikke slettes uten samtykke av hjemmelshaver av gnr. 144 bnr. 163
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Erklæring/avtale
Dagboknr.: 165235
Dato: 25.02.2016
Bestemmelse om kum til trykkøkningsstasjon
Bestemmelse om overvannsledning
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
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Erklæring/avtale
Dagboknr.: 391637
Dato: 01.02.2018
Rett til å anlegge skråningskant.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Diverse
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om
eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn
eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til 45 millioner kr.
Enkeltsaker er forsikret inntil 15 millioner kr. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved
omsetning over 15 millioner kr., må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med
dette.
Adkomst
Se kartreferanse på finn.no. Det vil bli skiltet ved visning.
Overtagelse
Etter nærmere avtale med selger.
Takst / tilstandsrapport
Utført av : Takstmann Geir Csisar - Takst og Rådgivning AS
Takstdato : 07.05.2021
Prisantydning
Kr. 3 990 000,Omkostninger
Tinglysing pantedokument kr 525,Tinglysing skjøte kr 525,2,5% dokumentavgift kr 99 750,Help Boligkjøperforsikring kr 11 500,Boligkjøperforsikring HELP + kr 2 800,-------------------------------------------------------Kr. 115 100,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------Kr. 4 090 800,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.
Fellesutgifter
Kr. 1 000,- per mnd.
Herav:
Renovasjon, huseierforsikring, snømåking.
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Formuesverdi
Ligningsverdi som primærbolig kr. 997 894,- pr. 2019,Ligningsverdi som sekundærbolig kr. 3 592 418,Forsikring
Gjensidige Forsikringa ASA
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Södeberg & Partners som dekker selgers mangels ansvar etter
avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder
forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så
gjelder forsikringen først fra overtakelsen.
Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kr. 10 000 000,-.
Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det
kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen.
Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på
https://www.soderbergpartners.no/produkter-og-tjenester/eiendom/boligselgerforsikring/.
Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f. eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og
overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller
dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt
forsettlig eller grovt uaktsomt. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi som skyldes
skadedyr/insekter, f. eks. skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. Iht.
lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest
mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav
på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Meglers vederlag
Prosentprovisjon med 1,1 % av kjøpesum (inkl. mva).
Tilretteleggingsgebyr kr 9 900,- (inkl. mva).
Oppgjørshonorar kr 6 900,- (inkl. mva).
Foss & Co's Markedsføringspakke kr 12 695,- (inkl. mva).
Sletting av pant/utleggsforretninger kr 1 500,- (inkl. mva).
Forsikringshonorar kr 2 500,- (inkl. mva).
Inneståelseserklæring kr 2 500,- (inkl. mva).
Viktig info
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om
eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn
eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til 45 millioner kr.
Enkeltsaker er forsikret inntil 15 millioner kr. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved
omsetning over 15 millioner kr., må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med
dette.
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Finansiering
Foss & Co samarbeider med flere ulike finansieringskilder, og kan bistå interessenter/kjøpere med å skaffe
gunstig finansiering raskt. Kun personer som ønsker lånetilbud vil bli satt i kontakt med
låneformidler/långiver.
Foss & Co kan motta formidlingsprovisjon for formidling av lånekunder. Provisjonen er en internavregning
mellom firmaene og gir ikke økte kostnader for kunden.
Gjennomføring av oppgjør/transaksjoner
Kjøpesum inkl. omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse.
Det forutsettes at skjøtet skal tinglyses på ny eier og at megler får oversendt pantedokumenter som skal
tinglyses snarest mulig etter kontraktsunderskrift.
Etter hvitvaskingsloven er megler forpliktet til å gjennomføre identitetskontroll av partene i en
eiendomshandel. Dersom partene ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om en
mistenkelig transaksjon, kan megler stanse gjennomføring av transaksjonen. Megler er pliktig til evt. å sende
melding til Økokrim uten orientering til partene.
Energimerking
Energikarakter Oransje B.
Budgivning
Alle bud skal inngis skriftlig til megler.
Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker
løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.
Fremgangsmåte ved budgivning
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert
som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket
overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk. Du
mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen
for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler.
Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte
visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers
kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å
akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i
budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli
behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang
akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal
derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
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Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle
som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at
budrunden er avsluttet.
For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor
kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre
innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om
kundeforholdets formål.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og
han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes
Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av
handelen.
Innholdet i salgsoppgaven er godkjent av selger den 07.05.21
- Tilstandsrapport datert 07.05.2021.
- Selgers egenerklæringsskjema.
- Nabolagsprofil
- Grunnkart
- Raguleringsplan

Ansvarlig megler:
Mateusz Adam Zubrzynski
Mob: 96 70 60 87
E-post: mateusz.z@fossco.no
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HELP Boligkjøperforsikring
BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers
forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring
+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

PRISER
Borettslag/aksjeleilighet:
Kr 4 100
Selveierleilighet/rekkehus:
Kr 7 400
Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt
Kr 11 500
PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til
boligkjøperforsikring og fornyes årlig
– om du ønsker det.

•
•
•
•
•
•
•

Samboeravtale/ektepakt og arv
Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
Utleie og naboforhold
Tomtefeste, veirett og andre servitutter
Plan- og bygningsrett
Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp.
Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra
Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.
PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøperforsikring.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til
advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.
PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.
Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som
kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype,
samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen
bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller
post@help.no.

Noe du lurer på?
Kontakt oss på
Foss & Co Avdeling Ski!
Idrettsveien 3, 1400 Ski - 64 91 71 60

