
Prisant: 1 190 000 + omkVEAVÅGEN - 2 stk boligtomter
Skippervegen, 4276 VEAVÅGEN



VEAVÅGEN SKIPPERVEGEN2

                                                                       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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Olav Lauvås
Eiendomsmegler MNEF

T: 902 72 710

ol@meglerhuset-rele.no

Olav er Karmøybu med stor K; Oppvokst i 

Skudeneshavn og i dag bosatt i Kopervik med kona 

Heidi og deres skjønne datter Nelia. Olav er en ærlig, 

pliktoppfyllende, omsorgsfull og veldig serviceinnstilt 

eiendomsmegler. Dette, kombinert med en uslåelig 

lokalkunnskap om "øynå", har ført til at Olav har lenge 

vært den mestselgende eiendomsmegleren på Karmøy. 

Han er og lidenskapelig interessert i fotball!

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Del 1 - Skippervegen

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo

8 VEAVÅGEN SKIPPERVEGEN



9VEAVÅGEN SKIPPERVEGEN

BOLIGTYPE: 

Tomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 5

Bnr. 661/665

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 190 000 + omk. 

Kr. 1.290.000 + omk.

TOMT:

484 kvm og 465 kvm.  Eiet tomt



Standard

2 boligtomter med 
nydelig sjøutsikt i 
attraktivt område

- 2 stk boligtomter med nydelig sjøutsikt

- Meget attraktiv og barnevennlig beliggenhet

- Ingen byggeklausul

- Klargjort med veg, vann/kloakk og lekeplass (ingen rekkefølgekrav)

- Hele 40 % utnyttelsesgrad

- Sjelden mulighet

- Gangavstand til bl.a barnehager, barne- og ungdomsskole

- Like i nærheten av Storhall Karmøy (meget flott idrettsanlegg)

- Flott belysning langs veg med LED pullertlamper

- Prisantydning bnr 661 er kr 1.290.000,-

- Prisantydning bnr 665 er kr 1.190.000,-
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Attraktiv og barnevennlig beliggenhet med kort avstand til bl.a: Storhall Karmøy og sjø.
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Gangavstand til bl.a: barnehager, barneskole, flott idrettsanlegg og sentrum.
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Felles lekeplass
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Idyllisk område
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Umiddelbar nærhet til sjø
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VEAVÅGEN
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Her vil 
dere trives...

Meget barnevennlig og attraktiv beliggenhet i nærhet til sjø i Veavågen. Det er 

gangavstand til bl.a: barnehager, barneskole, ungdomsskole (privat), idrettsanlegg, 

kjøpesenter, flotte turområder og sentrum.
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Del 2 - Skippervegen

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Nabolagsprofil  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0022/20

Adresse:
Skippervegen, 4276 VEAVÅGEN

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 5
Bnr. 661/665
 i Karmøy kommune

Prisantydning:
1 190 000/1.290.000,-

Kjøpers omkostninger:
Gnr 661:

Prisantydning kr 1.290.000,-

32.250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11.500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
45.122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av 
Boligkjøpeforsikring pluss vil øke 
totalomkostningene med kr. 2 800,-.

Gnr 665:

Prisantydning kr 1.190.000,-

29.750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11.500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
42.622,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av 
Boligkjøpeforsikring pluss vil øke 
totalomkostningene med kr. 2 800,-.

Eiendomstype:
Tomt

Eierform:
Eiet

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Tomteareal:
Gnr 661: 484 kvm
Gnr 665: 465 kvm2nr 665: 

Se målebrev og kart i salgsoppgave for 
tomtegrenser. Bildene som viser inntegnet 
tomter er kun skisse

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Formuesverdi tomt og kommuneale avgifter::
0,- Det er ingen formuesverdi på tomten pr. 
dags dato. Det er heller ingen kommunale 
avgifter på tomtene pr dags dato. 
Eiendomsskatt og kommunale avgifter vil 
komme på tomtene/boligene.

Vei, vann og avløp:
Det er lagt opp veg til tomtene samt stikk til 
vann og kloakk inn på tomtene. Se vedlagt kart i 
salgsoppgave.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

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

08.03.2018 - Dokumentnr: 519902 - 
Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:5 Bnr:162 
Elektronisk innsendt

08.03.2018 - Dokumentnr: 519876
Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:5 Bnr:161 
Elektronisk innsendt 

Konsesjonsplikt:
Eiendommene er ubebygde, mindre enn 2 mål 
og krever dermed egenerklæring om 
konsesjonsfrihet.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er basert på fastpris
Provisjon kr. 38.090
Markedspakke: kr. 20 900,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-
Fotograf: kr. 4460,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

Lov om hvitvasking
Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og 
terrorfinansiering at meglerforetaket er 
forpliktet til å foreta kundekontroll av begge 
parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette 
i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og 
for kjøper på tidspunkt for bud. I tillegg til dette 
vil det bli kontrollert legitimasjon i forbindelse 
med kontraktsinngåelse. Dersom slik 
kundekontroll ikke kan gjennomføres, er
meglerforetaket pålagt å avstå fra 
gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv 
ansvarlig for eventuelle merkostnader og 
ansvar dette kan medføre, uten at det kan 
anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor 
meglerforetaket.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøper-forsikring. Man 
kan velge mellom en vanlig og en utvidet 
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir 
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker 
all advokatbistand, nødvendige skadetakster og 
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den 
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til 
advokathjelp på andre viktige rettsområdet i 
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
kontraktsmøtet. Pris for borettslaget: kr. 
4100/6900,- selveier og aksjeleilighet: kr. 7100/ 
9900,- enebolig,  tomanns-bolig, rekkehus, 
fritidsbolig og tomt: kr. 11100/13900,-.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.
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Diverse:
- Det er felles pumpestasjon med 2 pumper 
(slik at den andre overtar dersom den første 
skulle svikte). Det er inngått avtale for 
vedlikehold (5 år) med en årlig sum på kr 
5600,- i følge selger. Kostnad vil fordeles slik 
at hver bolig betaler 1/6 hver av utgiftene. 
Det vil også være felleskostnader for strøm 
(egen måler) på pumpestasjon og belysning 
samt vedlikehold av veg og lekeplass (1/6 
kostnad pr bolig her også).
- Bnr 661 er planlagt innkjørsel på oppsiden 
(kan nok endres) og vil da få adresse 
Slettavikvegen.
- Det er lagt fiber (Altibox) i vegen.
- I følge planbestemmelser så må det bygges 
frittstående eneboliger på tomtene og det er 
en utnyttelsesgrad på maks 40 %. Byggets 
høyeste punkt skal ikke overskride 8,5 meter 
fra gjennomsnittlig planert terreng. Se 
planbestemmelser i salgsoppgave for mer 
informasjon.
- Det vil komme tilknytningsavgift for vann og 
kloakk fra Karmøy kommune. I følge Karmøy 
kommune sine hjemmesider så er 
tilknytningsavgift for vann kr 7875 og for 
kloakk kr 9625,- inkl mva 
(https://www.karmoy.kommune.no/egenbetali
ng/vann-og-avlopsgebyr/)

Finansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med Danske Bank i 
Haugesund som sikrer kunder av Meglerhuset 
Rele fordelaktige betingelser i banken. Megler 
kan formidle kontakt med rådgiver i banken 
dersom dette er ønskelig. Meglerhuset Rele 
mottar provisjon fra Danske Bank.

Salgsoppgavedato:
2020-02-10

Personvern:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente/lagre 
opplysninger som er nødvendig for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/

Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 

Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

Kontakt:
Olav Lauvås
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90272710
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Megler skal legge til rette for en forsvarlig 
avvikling av budrunden. 

I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er 
forbruker) skal ikke megleren formidle bud med 
kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag 
etter siste annonserte visning. Meglerhuset 
Rele vil heller ikke formidle bud med kortere 
akseptfrist enn 30 minutter.

For annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning se side ved budskjema.
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VEDLEGG

Planbestemmelser 
2079 - SLETTAVIKA – gnr 5/161,162 

 

 

Arkivsak: 14/3649 
Arkivkode: PLANR 2079 
Sakstittel:  DETALJREGULERING FOR SLETTAVIKA, VEAVÅGEN - 

5/161,162  

 

Godkjent i Karmøy kommunestyre 7.3.2016 

 

 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist med 

reguleringsgrense. 

 

Området regulerest til følgende formål: 

 

I. Bebyggelse og anlegg 
a. Boligbebyggelse 

b. Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

c. Avløpsanlegg 

d. Lekeplass 

 

II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
a. Kjøreveg 
b. Annen veggrunn - grøntareal 

 
III. Grønnstruktur 

a. Grøntstruktur 

 

IV. Hensynssoner 
a. Sikringssone – frisikt 

b. Bestemmelsesområde 

 

V. Andre juridiske flater, linjer og punkter i reguleringsplan 
 

VI. Fellesbestemmelser 
 
VII. Rekkefølgekrav 
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I.  Bebyggelse og anlegg 
 

a. Boligbebyggelse 
 
§ 1. Området skal nyttes til bolig. 

 
b. Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

 
§ 2. I området skal det oppføres frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg.  

 

§ 3. Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 40 % av tomtas nettoareal jf. H–2300 

veileder grad av utnytting. 

 

§ 4. Byggets høyeste punkt skal ikke overskride 8,5 meter fra gjennomsnittlig planert 

terreng.  Total byggehøyde skal ikke overskride kote +26 for BF1, +21 for BF2 og +17 

for BF3. 

 

§ 5. Takform skal væra flatt tak. 

 

§ 6. Det skal leggest vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og 

uterom. Bebyggelsen skal tilpasses terreng og omkringliggende bebyggelse, med 

hensyn til utforming og material- og fargevalg. Innenfor hvert delområde skal 

bebyggelsen sin plassering, utforming og materialbruk gi et helhetlig inntrykk.  

  

§ 7. På egen eiendom skal det anlegges 2 biloppstillingsplasser for enebolig (garasjeplass 

medregnet). 

 

§ 8. Boligene skal ha soleksponert uteplass. Uteplass skal være soleksponert minimum 5 

timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl. 15.  

 

§ 9. Garasjer tillates oppført med byggehøyder inntil 5 m fra gjennomsnittlig planert 

terreng. Garasje skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til 

utforming og material- og fargevalg. 

 

§ 10. Støynivå for utendørs og innendørs oppholdsareal skal tilfredsstille de krav som er 

satt i T – 1442 retningslinjer for støy i arealplanlegging. 

 

§ 11. Ved byggemelding av bolig skal garasjeplassering vises på situasjonsplan selv om 

garasjen ikke oppføres samtidig med boligen. Vist garasje skal være i samsvar med 

godkjent reguleringsplan. 

 

c. Avløpsanlegg 
 

§ 12. Området for avløpsanlegg skal brukes til og anlegge pumpestasjon for avløp til 

offentlig nett. Pumpestasjon er felles og skal vedlikeholdes av rettighetshaverne i 

området.  
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d. Lekeplass 
 

§ 13. Lekeplass skal være felles og opparbeides som vist i planen i henhold til 

kommunalteknisk norm. Utformingsplan for lekeplass skal godkjennes av 

kommunen. 

 

 

II.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

a. Kjøreveger 
 

§ 14. Området skal nyttes til kjøreveg med tilhørende anlegg. Kommunale veger skal 

opparbeides som vist i planen etter kommunalnorm.  

 Offentlige veger skal overdras vederlagsfritt til kommunen når vegen er ferdig 

opparbeida. På felles adkomstveg, skal ikke stigningen overstige 10 %. 

 

b. Annen veggrunn - grøntareal 
 

§ 15. Området for annen veggrunn skal brukes i forbindelse med opparbeiding av veg, 

etter  vegen er ferdigstilt, skal området tilsås med plen eller annen lav vegetasjon. 

 

 

III.  Grønnstruktur 
 
 a. Grønnstruktur 
 
§ 16.  Området er felles og det skal plantes enten med plen eller busker. Området skal 

disponeres og vedlikeholdes av rettighetshavere i området. 
 

 

IV.  Hensynssoner 
 

a. Sikringssone - frisikt 
 

§ 17. Frisiktsonene skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrig. I frisiktsonene skal 

det være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum 

 

 

V.  Andre juridiske flater, linjer og punkter i reguleringsplan 
 

a. Bestemmelsesområde 
 

§18. Bestemmelsesområde #1 er Steinalderlokalitet med ID 212713 i Askeladden. 

 

 

VI. Fellesbestemmelser  
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§ 19. Før iverksetting av tiltak i medhold av plan- og bygningsloven skal det foretas 

arkeologiske utgraving av det berørte automatisk freda kulturminnet ID 212713 som 

er markert med bestemmelsesområde #1 på plankartet. Det skal tas kontakt med 

Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av 

den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 

 
§ 20. Dersom en under gjennomføring av planen støter på artar/miljø som er fredet/vernet 

etter naturmangfoldloven må kommunens naturforvaltar straks varsles. 

 
§ 21. Utbygging av kommunalteknisk anlegg som veg, vann- og avløpsnett skal kun skje i 

samsvar til godkjent teknisk plan for hele utbyggingsområdet.  

 

 

VII. Rekkefølgebestemmelser 
 

§ 22. Lek1 skal opparbeides samtidig med utbyggingen og ferdigstilles før det blir gitt 

brukstillatelse for boliger innen for planområdet. 
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©Norkart 2020

31.03.2020
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Karmøy kommune

5/661

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.
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©Norkart 2020

31.03.2020
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Karmøy kommune

5/661

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
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©Norkart 2020

31.03.2020
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000
Karmøy kommune

5/661

UTM-32

Ledningskart

Adresse:

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
VA-ledninger kan være tegnet parallellforskjøvet og mange private ledninger mangler i kartet.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Vannledning

Spillvannsledning

Overvannsledning

Avløp felles Sluk

Kum Hydrant

Kartet viser kommunale ledningstraseer (vann og avløp) der dette finnes. Private stikkledninger tegnes der disse er registrert.
Informasjon hentes fra kommunens digitale ledningskartverk.
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Det hjelper å 
notere ...

Mine notater:
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Mine notater:
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Advokathjelp for boligeiere

Boligkjøperforsikring

 BOLIGKJØPERFORSIKRING

 Trygghet ved boligkjøp

• Fullverdig advokathjelp ved kjøp
 av ferdig oppført bolig

•  Advokathjelp hele veien til
 rettskraftig dom, om nødvendig

•  Dekker motpartens omkostninger
 forutsatt at HELP utpeker advokaten.
 Dette gir sterk forhandlingsposisjon

• Omfatter også fagkyndigutgifter inntil 
 kr 30 000 etter avtale

• Boligselgerforsikring er selgers forsikring,
 boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt

•  5 års varighet

•  Følg saken din på Min side

 BOLIGKJØPERFORSIKRING  
 PLUSS

 Samme dekning som boligkjøper-
 forsikring + fullverdig advokathjelp på
 viktige rettsområder i privatlivet

•  Samboeravtale/ektepakt

•  Arv

•  Håndverkertjenester og utleie

•  Kjøp av kjøretøy og løsøre

•  Naboforhold

•  Tomtefeste, veiretter og andre
 rettigheter over fast eiendom

•  Plan- og bygningsrett

•  Skatterettslige spørsmål og vedtak
 rundt oppussing, utleie og eiendomsskatt

•  Tilgang til digitale juridiske avtaler
 via Min side

•  Fornyes årlig

Hvis du får problemer ved boligkjøpet, trenger du ikke bekymre deg. 
Vi hjelper deg å vurdere om du har en sak mot selger og hans forsikringsselskap.
 
Når det er sannsynlig at du har et krav etter avhendingsloven, dekker HELP 
all nødvendig advokathjelp for å få løst saken. 
 
Med Boligkjøperforsikring PLUSS får du i tillegg nødvendig advokathjelp på de 
viktigste rettsområdene du kan støte på som boligeier.

Borettslagsbolig og aksjeleilighet Kr 6 900
Selveierleilighet og rekkehus Kr 9 900
Ene-/tomannsbolig,  
fritidsbolig og tomt Kr 13 900

Borettslagsbolig og aksjeleilighet  Kr 4 100
Selveierleilighet og rekkehus Kr 7 100
Ene-/tomannsbolig,  
fritidsbolig og tomt  Kr 11 100

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktssignering. Forsikringen betales sammen  
med boligkjøpet. Tilleggsdekningen på kr 2 800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP Forsikring. Meglerforetaket  
mottar kr 1 400/2 100/3 100 i kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen. Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.  
Vi tar forbehold om prisendringer. Dersom premien ikke er innbetalt ved overtagelse, vil avtalen bli kansellert. 
Boligkjøperforsikring kan ikke tegnes ved kjøp i næringsvirksomhet. For komplette vilkår se help.no
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Løsøre og tilbehør

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved 
overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras 
med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning 
og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt 
over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". 
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med 
eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt 
forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette 
fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for 
garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på 
eiendommen, vil det heller ikke medfølge
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1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i 
salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, 
varmepumper og panelovner, følger med uansett 
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og 
terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med 
varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte 
varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg 
for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-
boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert 
TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt 
musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12). 

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, 
dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte 
glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt 
baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. 
Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. 
Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller 
fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, 
medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, 
fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og 
utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og 
liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte 
aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, 
herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte 
"spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt 
utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, 
krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende 
som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel 
ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som 
styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter 
som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. 
medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral 
som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel 
medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til 
disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, 
fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi 
og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, 
fastmontert trommel til vannslange, medfølger. 
Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper 
medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne 
medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL 
medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur 
medfølger.

19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

20.BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger 
der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og 
RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier 
og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver 
eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette 
derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

22.SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i 
besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, 
herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, 
garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, 
skal lås og nøkler til disse medfølge.

23.GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til 
bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller 
fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og 
medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, 
og er gjeldende fra 1. januar 2020.
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Undertegnede legger hverved inn bud på kr

skriver kroner med blokkbokstaver

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtakelsesdato

Eventuelle forbehold

NAVN BUDGIVER 1:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

Budet må minimum være gjeldene til kl. 12:00 dagen 
etter siste annonserte visning. Se ellers forbruker-
informasjon om budgivning.

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 eventuell andel av fellesgjeld.

SIGNATUR OG FULLMAKT
Undertegnede bekrefter å ha lest “Forbrukerinformasjon om budgivning” (se baksiden) samt hele prospektet og godtar betingelsene. 
Undertegnede budgiver(e) samtykker og gir hverandre fullmakt til at hver av partene i en budrunde gjensidig kan representere hverandre.
Dette gjelder eksempelvis ved budforhøyelse, aksept av motbud, o.l. (gjelder dersom det står minimum to budgivere på budskjema).

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

Budskjema
For eiendommen: Skippervegen, 4276 VEAVÅGEN
Gnr. 5
5 Bnr. 661
665 Snr. 0



GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om 
aktuelle bud på eiendommen, herunder om 
relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, 
som formidler disse videre til oppdragsgiver. 
Kravet til skriftlighet gjelder også budfor-
høyelser 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 e-signatur, 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, bud-
givers kontaktinformasjon, �nansieringsplan, 
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle 
forbehold som for eksempel usikker �nan-
siering, salg av nåværende bolig ol. Normalt 
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 fors-
varlig avvikling av budrunden. I forbruker- 
forhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) 
skal megleren ikke formidle bud med        
kortere akseptfrist enn 12.00 første virke-
dag 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 interes-
senter 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 interes-
senter 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 budgiverne skriftlig orientert 
om nye og høyere bud og eventuelle forbe-
hold. 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 bud- 
giver kreve kopi av budjournalen i anonymi-
sert 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 aksept-     
fristens 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 �ere eien-
dommer samtidig dersom man ikke ønsker 
å kjøpe �ere 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 av eiendommen 
dersom budet i rett tid aksepteres av 
kjøper.

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 Eiendomsmeg-
lingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet 
forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndig-
hetene 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 sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk 
rapport med vedlegg.
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Olav Lauvås  /  T: 90272710  /  olav.lauvaas@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


