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                                                                       er en av 

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om 

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du 

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke 

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg 

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra 

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb, 

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er 

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset

Å kjøpe eiendom
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Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF

T: 97 95 12 00

georg@meglerhuset-rele.no

Georg Berg er en av våre mest erfarne meglere, en 

veteran i eiendomsmeglerbransjen. Som hans kunde vil 

du oppleve tett dialog og gode strategier for både kjøp 

og salg av eiendom. Georgs væremåte er en god 

kombinasjon av profesjonell, folkelig og jordnær, noe 

som gjør han godt likt både blant kolleger og kunder.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:



Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-5002/19

Adresse:
Spannatoppen, 5542 Karmsund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 149, Bnr. 494 Karmøy Kommune

Utbygger/Selger
Rett Bolig AS

Pris:
Hver av enhetene selges til faste priser. 
Fra 3.690.000,- til 3.850.000,-

Omkostninger:
Forbrukeren skal betale følgende omkostninger i 
tillegg til kjøpesummen:

30 000,- Dok.avg. (2,5% av tomteverdi)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
31 252,- (omkostninger totalt)

Ved tinglysning av flere panterettsdokument 
tilkommer kr. 525,- for hvert dokument. Det tas 
forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

Boligtype:
Rekkehus

Eierform:
Selveier. Boligene deles i egne gårds- og 
bruksnummer.

Standard:
Se vedlagt leveransebeskrivelse.

Tilvalg og endringer:
Det vil bli mulighet for tilvalg for individuelle 
løsninger, som kjøkken, bad, parkett, fliser, 
elektro og sanitær. Etter igangsetting vil det gis 
frister for tilvalg og endringer. Inngås 
kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent 
med at frister for tilvalg og endringer kan være 
utgått. Eventuelle tilvalg avtales i en 
kundebehandlingsperiode direkte med 
underleverandører. Etter denne perioden er det 
ikke mulig å gjøre endringer. Det vil i denne 

forbindelse ikke være anledning til å bytte 
leverandør og det vil ikke bli anledning til å 
utføre egeninnsats.

Partene kan kreve justering av vederlaget ved 
endringer og tilleggsarbeid etter buofl. § 42, så 
langt det står i sammenheng med selgers 
ytelse. Forbrukeren kan likevel ikke kreve å få 
utført endringer eller tilleggsarbeider som vil 
endre vederlaget med 15 % eller mer jf. buofl. § 
9.

Selgeren kan kreve tilleggsvederlag for 
nødvendige
kostnader som kommer av forhold på 
forbrukerens side, jf. buofl. § 43.

Selger skal skriftlig klargjøre for forbrukeren de
kostnadsmessige og tidsmessige 
konsekvensene av de endringene eller 
tilleggsarbeidene forbrukeren krever.

Mot sikkerhet fra selgeren etter buofl. § 47, kan 
selgeren kreve at forbrukeren betaler forskudd 
for vederlag for endringer eller tilleggsarbeider. 
Alternativt kan selgeren kreve at forbrukeren 
stiller sikkerhet for selgerens krav på 
tilleggsvederlag. Dersom § 47 garanti ikke er 
stilt, skal tilleggsvederlaget først betales innen 
overtagelse.

Bebyggelsens arealer:
Areal pr bolig fremkommer av vedlagt prisliste. 
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som 
er arealet innenfor boligens yttervegger 
inklusive evt. innvendige boder. På tegningene 
kan det også være angitt et romareal som er 
nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det 
tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte 
arealer, da beregninger er foretatt på tegninger.

Byggeår forventet ferdigstillelse:
Det tas sikte på oppstart i 2020 med 
ferdigstillelse sommer/høst 2020. Dette vil 
kunne avhenge av salgstakten. Konferer megler 
for status.

Byggemåte:
Boligene oppføres i tre. Se forøvrig vedlagt 
leveransebeskrivelse.

Beliggenhet:
Boligene bygges i et nyetablert boligområde på 
Spanne. Følg Spannavegen og inn mot Norheim 
barnehage. Ta deretter første veg til høyre og 
følg vegen til endes. Tomten ligger på høyre 
side.

Området er meget barnevennlig og har de fleste 
fasiliteter innenfor korte avstander. Populære 
Norheim barnehage ligger kun ca. 300 meter fra 
boligen og Norheim barneskole (1-7 kl.) er i kort 
gangavstand.

Spannatoppen er et ypperlig utgangspunkt for 
rekreasjon i nærområdet eller lengre turer. 
Boligene ligger like ved lekeplass, i tillegg til at 
det i skogen like ovenfor Stemmemyr er bygget 
en liten by av små trehytter som ungene kan 
leke i. Her er også føyser og mye annet gøy. 
Søndagsturen legges gjerne til Tronefjell (151 
moh.) eller Spannavarden (146 moh.). 
Spaserturer i flatere terreng, eksempelvis med 
barnevogn, er ypperlig innover 
Spannelgelandsvegen og tilbake på 
Moksheimstien i Norheimskogen. Ved 
Moksheimsvatnet langs stien er det også en 
åpen hytte/gapahauk og tilhørende benker hvor 
man kan raste og mate endene.

Idrettsanleggene på Norheim er ypperlig for 
barn i alle aldre. Barn fra 3-6 år elsker All-
idrettstimene som arrangeres i Norheimshallen. 
Utover dette har SK Nord meget flotte 
fasiliteter for både fotball og håndball. I 
tilknytning til idrettsanlegget ligger også 
Norheim kulturhus med varierte tilbud i tillegg til 
faste aktiviteter som fredagsklubben og 
diskotek på Basement.

Boligen ligger strategisk til med tanke på den 
nye t-forbindelsen. Kun 5 minutters kjøring til 
både Oasen Storsenter og Raglamyr med 
Amandasenteret og de fleste fasiliteter.

I enda kortere avstand til Kiwi med langåpent, 
samtidig som både bensinstasjon og andre 
tilbud som bl.a. Burger King.

De fleste i området har seg jevnlig en svipptur 
innom Spanne plantesalg, for å handle noen 
planter og for å hilse på dyrene som bor der. 
Både ender, kaniner og esel er til stor stas for 
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barna. Det går også 3 lamaer på beitet, til 
skrekkblandet fryd selv for de voksne.

Grensen mellom byn og naturomgivelser med 
bondegårder og sauebeiter har gjort området 
kjent som: "Spanne - midt i mellom byen og 
landet."

Innhold:
Se vedlagte plantegninger for innhold til den 
enkelte enhet.

P-rom = Oppholdsrom
S-rom = Boder

Antall soverom:
Boligene leveres med 4 soverom.

Oppvarming:
Hovedsakelig elektrisk oppvarming. Varmekabler 
på begge bad og i stue, kjøkken og gang første 
etasje.

Parkering og boder:
Det opparbeides 5 parkeringsplasser i tillegg til 
at hver bolig har egen parkering i carport.

Beskrivelse av tomt/Areal tomt:
Det totale tomtearealet er 1629 m2. 

Eiendommene vil bli fradelt hvor hver bolig får 
eget gnr./bnr. Endelig tomteareal på hver 
eiendom er ikke fastsatt. Hver bolig vil ha 
rettighet til felles parkeringsplass, vegareal 
samt gangsti på vestsiden av boligene.

Vei, vann, kloakk:
Offentlig veg, vann og avløp. Felles veg inne på 
feltet (blant de fem boligene)

Servitutter, rettigheter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

26.04.2017 - Dokumentnr: 434834 - 
Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver:  Haugaland Kraft Nett AS 
Org.nr: 915 635 857 
Overført fra: Knr:1149 Gnr:149 Bnr:465 
Gjelder denne registerenheten med flere 
23.05.2017 - Dokumentnr: 542406 - 

Erklæring/avtale
Rettighetshaver:  Get AS 
Org.nr: 919 394 056 
Rettighetshaver:  Haugaland Kraft AS 
Org.nr: 915 636 756 
Rettighetshaver:  Karmøy Kommune 
Org.nr: 940 791 901 
Bestemmelse om vedlikehold av 
anlegg/ledninger 
Gjelder også  kabler for telefoni, strøm, kabel-tv, 
gatelys, master og kabelskap 
Gjelder denne registerenheten med flere 

23.05.2017 - Dokumentnr: 542406 - 
Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver:  Karmøy Kommune 
Org.nr: 940 791 901 
Bestemmelse om vedlikehold av 
anlegg/ledninger 
Gjelder denne registerenheten med flere 

23.05.2017 - Dokumentnr: 542406 - 
Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver:  Karmøy Kommune 
Org.nr: 940 791 901 
Bestemmelse om vedlikehold av 
anlegg/ledninger 
Rett til å ha stående, vedlikeholde og skifte ut 
trafikkskilt og gatenavnskilt 
Gjelder denne registerenheten med flere 

05.02.2018 - Dokumentnr: 399505 - 
Registerenheten kan ikke disponeres over uten 
samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver:  Optimera AS 
Org.nr: 967 013 056 
Gjelder denne registerenheten med flere 

09.07.2019 - Dokumentnr: 799226 - 
Bestemmelse om vann/kloakk
Bestemmelse om gjensidig rett til å legge, ha 
liggende og vedlikeholde ledninger 
Gjelder denne registerenheten med flere 

08.05.2017 - Dokumentnr: 482351 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:149 Bnr:465 
12.06.2019 - Dokumentnr: 662088 - 
Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1149 Gnr:149 Bnr:541 

12.06.2019 - Dokumentnr: 662096 - Registrering 
av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1149 Gnr:149 Bnr:542 

Reguleringsforhold:
Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området. Se 
vedlagt reguleringsplan.

Betalingsplan:
Kjøpesummen betales i sin helhet innen 
overtagelse. 

Forbrukeren er ikke forpliktet til å betale noen 
deler av vederlaget før selger har stilt sikkerhet 
(garanti), jf. buofl. § 12 og evt. § 47.

Vederlaget utbetales ikke til selger uten at 
kjøper har fått tinglyst hjemmel (evt. 
garantistillelse etter buofl. § 47).

Ved forsinket betaling av deloppgjør, 
sluttoppgjør, endrings- eller tilleggsarbeider 
kommer buofl. § 55 til anvendelse.

Kommunale avgifter og ligningsverdi:
Kommunale avgifter fastsettes hos kommunen, 
og eiendommens likningsverdi fastsettes etter 
ferdigstillelse i forbindelse med første 
likningsoppgjør.

Konsesjon, odel, ek. kons., 0-kons., vernet 
bygg:
Eiendommen er ikke odels- eller 
konsesjonspliktig.

Adgang utleie:
Boligen kan i sin helhet leies ut.

Lovverket:
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med 
forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. 
(bustadoppføringslova LOV-1997-06-13-43), i 
tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er 
forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper 
har krav på garantier iht. bustadoppføringslova 
§ 12 og evt. § 47. I tilfeller hvor kjøper er 
profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør 
kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger 
kreve at avtalen reguleres av avhendingslova
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Avtaleinngåelse:
Avtale om kjøp er inngått ved selgers aksept av 
kjøpers kjøpsbekreftelse (budskjema). Selger 
forbeholder seg retten til å forkaste ethvert 
kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette.

Kjøper er innforstått med at det må innleveres 
finansieringsbevis (kjøpesum og omkostninger) 
til megler når avtale om kjøp inngås. Megler har 
rett til å videreformidle disse opplysningene til 
selgers byggelånsbank. Kjøper er ved aksept av 
kjøpsbekreftelse juridisk bundet av handelen 
selv om ikke kjøper skulle overholde sin 
forpliktelse med tilfredsstillende 
finansieringsbevis.

Dersom kjøper ønsker  Husbankfinansiering 
oppfordres kjøper til å ta forbehold om 
finansiering til den delen av kjøpesummen 
kjøper ønsker husbankfinansiering på.

Heftelser:
Boligen selges fri for pengeheftelser.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal 
foreligge skriftlig før overtagelsen kan finne 
sted. I motsatt fall anbefaler megler at 
overtagelsen utsettes og at kjøper ikke overtar. 
Det er ulovlig å ta boligen i bruk før midlertidig 
brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen 
plikt til å innbetale oppgjør før midlertidig 
brukstillatelse foreligger.

Forbehold:
Selgerens forbehold:
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring 
av kontrakten:
- 3 av 5 solgte boliger
- Prosjektgodkjenning fra Husbanken
- Godkjent byggelånsfinansiering
- Igangsettingstillatelse fra kommunen

Selgeren skal uten ugrunnet opphold varsle 
forbrukeren skriftlig når grunnlaget for 
forbeholdene er falt bort, samt dato for 
bortfallet.

Selgeren er bundet av kontrakten dersom det 
ikke er sendt skriftlig melding til forbrukeren om 
at forbeholdet gjøres gjeldende innen 21 
kalenderdager etter utløpet av den aktuelle 

fristen.

Selgeren skal uten ugrunnet opphold varsle 
forbrukeren skriftlig når grunnlaget for 
forbeholdene er falt bort, samt dato for 
bortfallet.

Selgeren er bundet av kontrakten dersom det 
ikke er sendt skriftlig melding til forbrukeren om 
at forbeholdet gjøres gjeldende innen 21 
kalenderdager etter utløpet av den aktuelle 
fristen.

Forbrukerens forbehold:
Kjøper spesifiserer eventuelle egne forbehold 
ved innlevering av kjøpstilbud. Se for øvrig 
punkt om avtaleinngåelse. 

Organisasjonsform:
Eiendommen fradeles slik at hver bolig får egne 
gnr./bnr. Det er mulig tomten deles i 5, uten 
eget bnr. for parkerings- og vegareal. I så tilfellet 
vil det tinglyses parkerings- og vegretter til de 
ulike eiendommene, slik at alle får rettighet til 
arealene som skal være felles.

Faste løpende utgifter
Kjøper må i tillegg til kjøpesum forvente 
følgende fastløpende utgifter:
-Strøm
-Forsikring
-Kommunale avgifter
-TV/Internett
-Vedlikehold

I tillegg kommer eventuell velforeningsavgift til 
vedlikehold av fellesareal.

Offentlige forbehold:
Rammetillatelse/igangsettingstillatelse
foreligger ikke. 

Overtagelse:
Overtakelse av boligen etter nærmere avtale.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper plikter å sette seg inn i salgsoppgave fra 
megler, leveransebeskrivelse og de vedlegg som 
fremkommer av salgsoppgaven samt annen 
dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. 
Kjøper kan ikke reklamere på forhold som kjøper 
er gjort oppmerksom på eller på tross av 

oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. 
Dersom noe er uklart oppfordres kjøper til å ta 
kontakt med megler før bindende avtale om 
kjøp inngås.

Detaljprosjektering:
Prosjektet er ikke detaljprosjektert og det må 
påregnes mindre justeringer som følge av 
dette. Se for øvrig forbehold i 
leveransebeskrivelse. 

Utomhusarealer:
Forbrukeren er kjent med at 
utenomhusarbeider, avhenging av årstid, vil 
kunne bli ferdigstilt og overtakelsesforretning 
for disse avholdt etter forbrukerens overtakelse 
av boligen.

Overtakelse av boligene kan ikke nektes av 
kjøper selv om utomhusarealer ikke er 
ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider 
ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, 
skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i 
overtakelsesprotokollen.

Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med 
manglene. Alternativt kan selger stille garanti 
for ferdigstillelsen. Ovennevnte oppfordring om 
tilbakeholdene gjelder også for de forhold som 
gjenstår for å få ferdigattest.

Det gjøres oppmerksom på at 
leveransebeskrivelsen/uteomhusplanen i 
salgsprosektet ikke er ferdig detaljprosjektert, 
og at endringer vil forekomme. Kjøper kan utøve 
tilbakehold av nødvendige beløp på meglers 
klientkonto som sikkerhet for manglene. 

Garantier:
Selgeren plikter å stille nødvendige garantier iht. 
Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av 
ny bustad m.m. (bustadoppføringslova). 
Herunder § 12 og eventuelt § 47 garanti.

Megler kan utbetale eventuelt forskudd til 
selger fortløpende dersom selger stiller § 12 og 
§ 47 garanti.

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering:
I henhold til Lov av 01. juni 2018 nr. 23 om tiltak 
mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er 
megler pliktig til å gjennomføre 
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legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller 
eventuelle reelle rettighetshavere til 
salgsobjektet. Det samme gjelder for 
medkontrahenten til oppdrags- giver og/ eller 
eventuelle reelle rettighetshavere til 
salgsobjektet. Megler er også pålagt å innhente 
opplysninger om reelle rettighetshavere i 
foretak som eier eller kontrollerer mer en 25 % 
av eierandelene. Dersom nevnte parter ikke 
oppfyller lovens krav eller megler har mistanke 
om at transaksjonen har tilknytning til utbytte 
av en straffbar handling eller forhold som 
rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 
c kan megler stanse gjennomføringen av 
transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig 
for de konsekvenser dette vil kunne medføre 
for oppdragsgiver og/ eller eventuelle reelle 
rettighetshavere til salgsobjektet eller deres 
medkontrahent.

Hvitevarer
Det medfølger hvitevarer. Se vedlagt 
leveransebeskrivelse for nærmere beskrivelse 
av hva som medfølger. 

Energimerking:
Når en bolig selges før den er ferdig skal selger 
oppfylle plikten om energimerking ved å 
garantere for energi- og oppvarmingskarakter 
og lage fullstendig energiattest ved 
ferdigstillelse.

Indeksregulering
Vederlaget skal ikke indeksreguleres

Eventuelle trasport av avtalen
Transport av kjøpekontrakt tillates ikke. Kjøper 
kan ikke instruere megler om å ikke tinglyse 
skjøte.

Avbestilling
Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt 
igangsettingstillatelse, betaler forbrukeren 
avbestillingsgebyr, jf. buofl. § 54. 
Avbestillingsgebyret fastsettes til 5% av 
kjøpesummen (totalpris inkl. fellesgjeld) inkluder 
merverdiavgift.

Dersom forbrukeren avbestiller etter at 
igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes 
selgerens krav på vederlag og erstatning i 
samsvar med buofl. §§ 52 og 53.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er avtalt til fastpris - Kr. 
50.000 + mva. I tillegg betaler oppdragsgiver 
gebyr for tilrettelegging og meglers direkte 
utlegg.

Ansvalig megler
Georg Berg
M: 97 95 12 00
E: georg@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no
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Illustrasjon: Fasade øst
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Illustrasjon: Fasade vest
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Tomten
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Flott nærområde like ved
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 67,5 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 67,5 m2
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Målestokk:
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Eiendom:

1:1000Karmøy kommune

149/494

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.

Reguleringsplan
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Rett	Bolig	AS	
Org.	Nr.	911	869	160	MVA.	
V/	Jakob	Moldestad	
Haugane	9	
4250	Kopervik.	
Tlf.	90773097.	
Mail:	rettbolig@gmail.com	
	
	
Produktbeskrivelse	Spannatoppen	
	
Grunnarbeid.	
Opparbeidelse	og	asfaltering	av	veier	iht.	situasjonsplan.	
Alle	veier	og	parkeringsplasser	asfalteres	etter	plantegning.	
Graving	og	opparbeiding	av	tomter	for	bebyggelse,	singel	på	det	som	ikke	asfalteres	på	
inngangside.		
Stedige	masser	med	ferdig	lagt	plen	på	vestsiden	av	hus	iht.	situasjonsplan.	
	
Fundament.	
Det	er	tatt	med	ferdig	isolert	ringmurselementer	med	utvendig	ferdigbehandlet	
overflate	på	bolig.	
Til	hus	isoleres	gulv	iht	gjeldende	krav.	Carport/bod	leveres	uisolert	støpte	gulver.	
Det	leveres	Radonsperr	iht.	gjeldende	krav.	
Varmekabler	i	Stue,	kjøkken,	gang	og	bad	1	etasje	og	bad	2	etasje.	
	
Yttervegg.	
Yttervegg	på	hus	leveres	i	bindingsverk	og	isoleres	iht	gjeldende	krav.		
Yttervegger	på	bod,	leveres	uisolert	,	uten	innvendig	bekledning.	
Utvendig	kledning	etter	tegninger	i	Royal	Grå/sort	etter	tegning.	
Innvendig	malte	gipsvegger.		
	
Innervegger.	
Innervegger	leveres	i	bindingsverk	av	tre.		
Malte	gipsvegger.	
Bader	leveres	med	hvite	fliser	på	vegger.	
	
Tak.	
Tekkes	med	papp.	
	
Himlinger.	
Alle	himlinger	er	malte	gipsplater	listefri	overgang	vegg.	
	
Listverk.	
Gulvlist		12		x	58	mm	hvitmalt.	
All	listverk	blir	spikret	opp,	det	sparkles	og	males	ikke	over	disse.	
Det	gipses	inn	i	vinduer	som	blir	malt	som	vegg.	
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Trapp.	
Malt	hvit	trapp	med	stålspiler,	eike	beiset	furu	trinn.		
	
	
Gulver.	
Alle	tørre	rom	leveres	med	14	mm	eikeparkett	3	stavs.	
Bader	leveres	med	prosjekt	fliser.	
	
Vinduer.	
Det	leveres	vinduer	iht.	tegning.	Vinduene	og	terrassedører	leveres	som	hvitmalt	
trevinduer	med	sort	alubekledning.	
Det	gipses	inn	til	vindu/dør	uten	lister.	
	
Dører.	
Sort	Ytterdør	med	mindre	glassfelt.	Som	listes	med	12x58	hvite	lister.	
Sort	tett	bod	dør.		
Innerdører	leveres	som	hvite	slette.	Som	listes	med	12x58	hvite	lister.	
Håndtak	i	stålfarget	utførsel.	
	
Kjøkken.	
Kjøkken	etter	tegning	levert	som	,	Drømme	kjøkken	med	hvite	skapdører,	grå	
benkeplate	med	underlimt	vask,	
innebygd	komfyr	med	topp,	ventilator,	åpning	for	oppvaskmaskin	og	kjøleskap.	
	
Garderobeskap.	
Det	leveres	4	stk.	hvite	garderobeskap	a	1m.	
Det	leveres	3	stk.	skyvedører	med	speil	i	bad	1	etasje.	
	
Ildsted.	
Det	leveres	ikke	ildsted	og		pipe.		
	
Blikkenslagerarbeid.	
Alle	nødvendige	beslager	i	sort	plastisol	og	renner/nedløp	i	sort	aluminium.	
Balansert	ventilasjonsanlegg	med	nødvendig	røropplegg.	
	
Rørlegger.	
Det	leveres	røropplegg	etter	tegning.		
Innebyggde	toaletter	innkasset	til	høyde	ca.	120	cm.	
Inne	i	bad	leveres	med	sluk	i	gulv,	varmtvannsbereder,	vegghengt	utslagsvask	med	
krane	med	tilkoblingsmulighet	for	vaskemaskin.	Fordelerskap	for	vann.		
Bader leveres med sluk, 90 x 90 cm dusjkabinett. Innebygget toalett,  
100 cm hvit badeseksjoner inkl. speil/lys. 
Utvendig	vannutak.	
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Elektrikker.	
Det	leveres	punkter	iht.	gjeldende	krav.		
Det		leveres	enkle	led	lysamaturer	i	alle	rom	uten	stue.	
Det	legges	varmekabler	i	begge	bader	og	i	stue,	kjøkken,	gang	1	etasje.	
Det	legges	opp	til	svakstrømfordeler	med	uttak	for	tv	og	internett	i	stue	og	loftstue.	
2	Utelys	i	tak	på	carport,	1	på	terrassen	og		1	ved	dør	på	terrasse	over	carport.	
	
	
	
Malerarbeid.	
Det	er	tatt	med	sparkling	og	maling	av	vegger	og	tak.	
Hvitt	tak,		en	farge	på	alle	vegger.		
	
	
Diverse.	
Terrasser	over	carport	tekkes	med	sarnafil.	(det	legges	ikke	terrassebord	oppå.)	
Terrasse	på		bakkeplan	støpes	i	betong.	
Det	legges	asfalt	frem	til	carport.	I	Carport	støpes	gulv.	
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BOLIGNR. FASTPRIS 

1 3 850 000 

2 3 790 000 

3 3 690 000 

4 3 690 000 

5 3 850 000 
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Bolig/leilighetsnummer iht. prisliste:

 

Kjøpsbekreftelse

Kjøpesum iht. prisliste, kr

skriver kroner med blokkbokstaver

Eventuelle forbehold

NAVN BUDGIVER 1:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse:    

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LEGITIMASJON
(kopi av gyldig legitimasjon, f.eks. førerkort)

LEGITIMASJON
(kopi av gyldig legitimasjon, f.eks. førerkort)

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om undertegnedes finansiering:

NAVN BUDGIVER 2:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse:    

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LÅNEGIVER 1:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

LÅNEGIVER 2:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

+ omkostninger og evt. andel av fellesgjeld iht. salgsoppgaven

SIGNATUR OG FULLMAKT
Undertegnede bekrefter med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtale-    
betingelser som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er innforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal 
forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse for kjøp, så fremt prosjektet ikke er Husbankfinansiert.
Dersom prosjektet er Husbankfinansiert skal kjøper fremlegge finansieringsbekreftelse for toppfinansiering. Bindende bekreftelse for kjøp kan 
ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.

Dato  Signatur (Budgiver 1) Dato  Signatur (Budgiver 1)

Spannatoppen, 5542 Karmsund Gnr. 149, Bnr. 494 i Karmøy kommune.
Oppdragsnummer: 1-5002/19 basert på salgsoppgave datert 2019-11-06







DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Georg Berg  /  T: 97951200  /  georg@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139 , 5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


