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Ospøyvegen 5A og 5B, 4276 VEAVÅGEN



VEAVÅGEN OSPØYVEGEN 5A OG 5B2

                                                                       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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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE: 

Naust 

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 1 Bnr. 210

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 2 890 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 18 m2 

Bra: 45 m2 x 2

TOMT:

Eiet tomt



Standard

2 naust med 25 
meter brygge og 
fantastisk 
beliggenhet
- 2 flotte naust fra 2006 selges samlet (1 tomt)

- 25 meter meget solid brygge mot sør (god dybde i sjø)

- Fantastisk utsikt til sjø og skjærgården

- Kjøpe sammen med familie eller venner?

- Sjeldent flott og idyllisk område

- Det ene naustet har innredet loft, ellers uinnredet (begge har bruksareal på 45 kvm)

- Solrik brygge 

- Store og usjenerte terrasser på baksiden med ettermiddags-/kveldssol

- Flytebrygge medfølger i handelen (6x2,5 meter)

- Nymalt i 2020

- 2 nye ytterdører på bakside samt 2 nye dører mot sjø i 2020

- Utvendig bod m/1000 liters vanntank (takvann) m/brynepumpe (for spyling)

- Det er lagt inn strøm i naustene

- Møbler medfølger i handelen
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Solrik brygge samt usjenerte terrasser på baksiden med ettermiddags-/kveldssol
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Meget idyllisk beliggenhet med stor og solid brygge og nydelig utsikt til sjø og skjærgård.
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Sjelden mulighet på idylliske Salvøy i Veavågen
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Nydelig skjærgård
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Innredet og isolert loft i det naust mot øst. Isolert tak og panel i tak i 1.etasje. Innlagt strøm og godt  med lys
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Naut 2 er uinnredet. Men isolert i og panel i tak i 1.etasje. Samt lagt inn strøm og lys, 
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Lettstelt og herlig brygge/uteområder
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Nydelig utsikt og usjenert terrasse på baksiden 
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VEAVÅGEN
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Her vil 
dere trives...

Fantastisk beliggenhet til sjø i idylliske omgivelser på Salvøy i Veavågen.



Planløsning

Innhold
Naust 1 (mot øst):

1.etasje: uinnredet rom/sjøbod m/trapp til 2.etasje

2.etasje: stue (isolert og innredet) m/utgang til terrasse

Naust 1 (mot vest):

1.etasje: uinnredet rom/sjøbod 

2.etasje:uinnredet rom

24 VEAVÅGEN OSPØYVEGEN 5A OG 5B



25VEAVÅGEN OSPØYVEGEN 5A OG 5B

BRA  45 m2 x2
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Del 2 - Ospøyvegen 5A og 5B

Teknisk info 
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Eiendommen  -  Nabolagsprofil  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0093/20

Adresse:
Ospøyvegen 5A og 5B, 4276 VEAVÅGEN

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 1 Bnr. 210 i Karmøy kommune

Prisantydning:
2 890 000,-

Kjøpers omkostninger:
72 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
85 122,- (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,-.

Eiendomstype:
Naust

Eierform:
Eiet

Utleie:
Naustene er ikke innredet og det er heller ikke 
lov å bo i naustene.

Standard:
Naustene ble bygget i 2006 og holder god 
standard. De er godt vedlikeholdt og malt 
senest nå i 2020.Begge naust er isolert i 
gulv/tak og naust har innredet loft som også er 
isolert. Ytterdører (4 stk ble skiftet sommeren 
2020). Det er innlagt strøm (3-faset).. Det er 
også en utvendig bod med en 1000-liters 
vanntank som fylles med takvann. Her er det 
installert en Bryne-pumpe (ny sommeren 2020) 
for å kunne vanne samt spyle bygg og brygge.

Meget solid brygge. Det er her lagt 
jernbaneskinner hver 2.meter, armeringsjern 
vannrett og loddrette fjell. Jernbaneskinner er 
sveiset fast i armeringsjern.

Areal:
P-rom: 18 m2

Bra: 45 m2 x

Innhold:
Naust 1 (mot øst):
1.etasje: uinnredet rom/sjøbod m/trapp til 
2.etasje
2.etasje: stue (isolert og innredet) m/utgang til 
terrasse

Naust 1 (mot vest):
1.etasje: uinnredet rom/sjøbod 
2.etasje:uinnredet rom

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
Byggeår:
2006

Antall soverom:
0 soverom 

Antall rom:
4rom 

Etasje:
2.etg. 

Parkering:
I følge selger så har de alltid (siden de bygget 
brygga i år 2000) parkert like utenfor porten 
langs veien. De fikk krav fra Karmøy kommune 
om å opparbeide denne parkeringsplassen da 
de søkte om å bygge naust. Kommunen 
informerte da om at parkeringsplassen er for 
almennyttig formål. Imidlertid foreligger ingen 
skriftlig dokumentasjon på hvem som er 
rettighetshavere til denne parkeringsplassen.I 

Tilstandsrapport:
Det er ikke foretatt en fagkyndig teknisk 
vurdering av boligen, og interessenter bør 
derfor gjennomgå eiendommen med ekstra 
nøysomhet, gjerne sammen med fagkyndig.

Oppvarming:
Elektrisk.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Formuesverdi er ikke mottatt av melger

Tilbehør:
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av 
Norges Eiendomsmeglerforbund m.fl. av 
01.01.2020 legges til grunn for handelen, 
dersom ikke annet fremgår i denne 
salgsoppgave. Det bemerkes at det er full 
avtalefrihet om hva som skal følge med en 
eiendom i forbindelse med salg. Listen er 
tilgjengelig hos meglerforetaket, samt hos 
www.nef.no

Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger 
i handelen. Merk at noen hvitevarer kan være 
frittstående, selv om de fremstår som 
integrerte. Kjøper anbefales å ta forbehold i bud 
om eventuelle hvitevarer som ønskes at 
medfølger.

Vei, vann og avløp:
Ikke tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger 
ikke.

Diverse:
- Ifølge selger så er tomten målt opp til å være 
500 kvm (se kart i salgsoppgave hvor tomten 
er merket med blått), men kartene fra 
kommunen viser kun 206 kvm. Dette da 
kommunen ikke ville gi målebrev på hele 
eiendommen da tomten er skilt ut fra det gamle 
hovedbruket (gnr 1 Bnr 2). Selger er den eneste 
som har fått eget gnr/bnr ut fra hovedbruket 
her. Se kjøpekontrakt vedlagt i salgsoppgave 
som viser at han kjøpte parsell 7 fra grunneiere 
og se kart i salgsoppgave som viser parsell 7. 
- Byggene er godkjent som naust, ikke godkjent 
til beboelse.
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Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til naust og LNF. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler. Vi 
oppfordrer interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området. Se 
vedlagt reguleringsplan.

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

1149/1/210:
04.01.2001 - Dokumentnr: 79 - Kjøpekontrakt
Rettighetshaver Reidar Kvilhaug. Gjelder en 
parsell.  
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:1149 Gnr:1 Bnr:2 
Gjelder denne registerenheten med flere 

27.04.2006 - Dokumentnr: 213214 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:1 Bnr:2

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn 2 mål, og er 
dermed fritatt fra konsesjonsplikten.

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.

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, men 
har likevel fylt ut et egenerklæringsskjema som 
interessenter oppfordres til å sette seg inn i.

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.

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/

Boligen selges
"som den er - as is":
Eiendommen selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras 
således slik den fremstår ved besiktigelse med 
åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er 
basert på selgers opplysninger og meglers 
egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette 
seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle 
vedlegg til denne. Videre oppfordres alle 
interessenter til å sette seg inn i 
egenerklæringen fra selger som er inntatt i 
salgsoppgaven samt til å undersøke 
eiendommen nøye, gjerne sammen med 
fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved boligen som selger kjente eller 
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til 
å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder 

likevel bare dersom man kan gå ut fra at det 
har virket inn på avtalen at opplysningene ikke 
ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om 
boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom boligen 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 på en tydelig måte 
er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn 
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra 
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-
9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

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 Karmøy AS
Fotvegen 1A, 
4250 Kopervik
Telefon: 52 73 15 00
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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©Norkart 2020

23.06.2020
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Karmøy kommune

1/210

UTM-32

Reguleringsplankart

Adresse: Ospøyvegen 5A

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

23.06.2020
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:2000Karmøy kommune

1/210

UTM-32

Kommuneplankart

Adresse: Ospøyvegen 5A

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.

41



VEDLEGG

©Norkart 2020

23.06.2020
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Karmøy kommune

1/210

UTM-32

Grunnkart

Adresse: Ospøyvegen 5A

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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Oversiktskart	for	eiendom	1149	-	1/210//

Utskriftsdato:	23.06.2020

100	m ©	2016	Norkart	AS/Geovekst	og	kommunene/OpenStreetMap/NASA,	Meti
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Planbestemmelser 
2082 - SALVØY 

 

 

Arkivsak: 15/28 
Arkivkode: PLANR 2082 
Sakstittel:  PLAN 2082 - OMRÅDEREGULERING FOR SALVØY  
 

Godkjent i Karmøy kommunestyre 19.12.2016. 
 

 

 

I.  Bebyggelse og anlegg 
a. Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

b. Fritidsbebyggelse - frittliggende 

c. Forsamlingslokale 

d. Råstoffutvinning 

e. Industri 

f. Øvrig kommunalteknisk anlegg 

g. Uthus/naust/badehus 

h. Lekeplass 

i. Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

j. Bolig/forretning  

 
II.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 a. Kjøreveg 

 b. Fortau 

 c. Gatetun 

 d. Gang- og sykkelveg 

 e. Gangveg 

 f. Annen veggrunn – tekniske anlegg 

 g. Annen veggrunn - grøntareal 

 h. Kai 

 i. Parkering 

 
III.  Grønnstruktur 
 a. Grønnstruktur 

 b. Naturområde 

 c. Turveg 

 d. Friområde 

 e. Badeplass 
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IV.  Landbruks-, natur- og friluftsformål 
 a. Friluftsformål 

 
V.  Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
 a. Ferdsel 

 b. Havneområde i sjø 

 c. Småbåthavn 

 d. Småbåthavn – krav om detaljplan (#1) 

 e. Friluftsområde 

 f. Badeområde 

 
VI.  Hensynssoner 
 a. Faresone – høyspent 

 b. Sikringsone – frisikt 

 c. Angitthensynsone – Bevaring naturmiljø - H560 

 d. Angitthensynsone – Bevaring kulturmiljø – H570 

 e. Båndlegging for regulering etter PBL 

 

VII. Andre juridiske flater, linjer og punkter 
 a. Bestemmelsesområde 

 

IX.  Fellesbestemmelser 
 
X.  Rekkefølgebestemmelser 
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I.  Bebyggelse og anlegg 
 

a. Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
 

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

 

§ 2. Bebyggelsens gesimshøyder skal ikke overstige 8 meter fra gjennomsnittlig 

planert terreng.  

 

§ 3. Beboelsesrom tillates ikke under kote +2,5. 

 

§ 4. Fasaden skal gis et utrykk som i form og volum forholder seg til nærliggende 

bebyggelse. 

 

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

minimum 5 timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde kl. 15. 

 

§ 6. Garasjer tillates oppført med gesimshøyde inntil 3 meter. Garasjens høyeste 

punkt skal ikke overstige 5 meter. Garasje skal ikke nyttes til beboelse. Garasje 

skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming, 

material- og fargevalg. 

 

§ 7. På egen eiendom skal det anlegges minimum 2 biloppstillingsplasser pr. 

boenhet (garasjeplass medregnet). Ved byggemelding av bolig skal 

garasjeplassering vises på situasjonsplan selv om garasjen ikke oppføres 

samtidig med boligen. 

 

§ 8. Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 30 % av tomtas nettoareal, jf. H-

2300 veileder grad av utnytting. 

 

§ 9. Bebyggelsen skal ha mønt tak med takvinkel mellom 15 – 40 grader 

 

§ 10. I områder markert som #3 og #4 er det potensiale for funn av automatisk freda 

kulturminner. Alle tiltak innenfor disse områdene skal avklares og godkjennes 

av kulturmyndighetene, jf. lov om kulturminner §§8 og 9 for å vurdere behov 

for eventuelle arkeologiske registreringer. 

 

b. Fritidsbebyggelse – frittliggende 
 
§ 11. I området skal det oppføres frittliggende fritidsbebyggelse. 

 

§ 12. Det skal dokumenteres minimum 1 biloppstillingsplass pr. enhet. 

 

48



VEDLEGG

§ 13. Fasaden skal gis et utrykk som i form og volum forholdes seg til nærliggende 

bebyggelse. 

 

§ 14. Bebyggelsens høyeste punkt skal ikke overstige 7 meter fra gjennomsnittlig 

planert terreng. Innenfor FBF1 skal høyeste punkt ikke overstige 6 meter fra 

gjennomsnittlig planert terreng. 

 

§ 15. Bebyggelsen skal ha mønt tak med takvinkel mellom 15 – 40 grader. 

 

§ 16. Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 50 % av tomtas nettoareal, jf. H-

2300 veileder grad av utnytting. 

 

§ 17. Innenfor FBF1 skal 1. etasje kun nyttes til lagring av fiskeutstyr, båter og 

lignende. Innredning til fritidsbolig er kun tillatt i 2. etasje. 

 

c. Forsamlingslokale 
 
§ 18. Bebyggelse i området skal nyttes som forsamlingslokale. 

 

§ 19. Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 40 % av tomtas nettoareal, jf. H-

2300 veileder grad av utnytting. 

 

§ 20. Det kreves 0,2 stk parkeringsplass pr. sitteplass i forsamlingslokalet. 10 % av 

parkeringsplassene skal være HC parkering. 

 

§ 21. Bebyggelsen høyeste punkt skal ikke overstige 9 meter fra gjennomsnittlig 

planert terreng.  

 

§ 22. Bebyggelsen skal ha mønt tak med takvinkel mellom 15 – 40 grader. 

 

 d. Råstoffutvinning 
 
§ 23. Området skal nyttes til råstoffutvinning i samsvar med kommuneplanen for 

Karmøy kommune. 

 

e. Industri 
 
§ 24. Området skal nyttes til industribebyggelse og lagerbebyggelse. 

 

§ 25. Det skal opparbeides minimum 0,5 parkeringsplass per ansatt. 

 

§ 26. Bebyggelsens høyeste punkt skal ikke overstige 12,5 meter. 
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§ 27. Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 50 % av tomtas nettoareal, jf. H-

2300 veileder grad av utnytting. 

 

§ 28. Innenfor IND2 er det tillatt å oppføre inntil to naust iht. §§ 30-36 

 Naustene skal oppføres langs regulert kai og ikke lengre en to meter fra 

formålsgrensen kai og industri 

 

f. Øvrig kommunalteknisk anlegg 
 

§ 29. Området skal nyttes til kommunaltekniske anlegg. 

 
g. Uthus/naust/badehus 

 

§ 30. I området skal det oppføres naust med tilhørende anlegg. 

 

§ 31. Bebygd grunnflate skal ikke overstige 30 m2. Mønehøyde skal ikke overstige 5 

m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 

§ 32. Naust i område N1-N2 skal bygges i rekker. For øvrig tillates det frittliggende 

naust og i rekker. 

 

§ 33. Naust skal ha en enkel og funksjonell form tilpasset den tradisjonelle 

sjøhusstilen.  

 

§ 34. Bebyggelsen skal ha mønt tak med takvinkel mellom 25 – 40 grader. 

 

§ 35. Ved plassering av naust skal det legges særskilt vekt på terrengtilpasning. 

Naustene skal ikke plasseres slik at de hindrer passering/ferdsel i strandsonen. 

 

§ 36. I byggesøknad skal det dokumenteres tinglyst rett på minimum 0,5 

parkeringsplass per naust innen gangavstand. Med gangavstand menes inntil 

1 km (ikke luftlinje). Antall parkeringsplasser skal alltid rundes opp til 

nærmeste heltall. 

 
h. Lekeplass 

 

§ 37. I området skal det opparbeides lekeplass i henhold til kommunalteknisk norm 

for leke- og uteoppholdsareal. Utformingsplan for lekeplass skal godkjennes 

av kommunen. 

 

§ 38. Lekeplasser skal sikres med gjerde mot vegbane, fjellskrent og andre 

potensielle farer, før de tas i bruk. 

 

i. Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
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§ 39. I området tillates følgende: 

 Frittliggende eneboliger. 

- For frittliggende eneboliger gjelder også §§ 1-7. 

 

 Fritidsbebyggelse. 

- For fritidsbebyggelse gjelder også §§ 11-14. 

 

 Naust 

- For naust gjelder også §§ 30-36 

 

 Sjørelatert næringsvirksomhet.  

- Næringsvirksomhet skal være sjørelatert. 

- Det kan ikke etableres tung industri. Med tung industri menes industri 

som produserer eller håndterer elementer som medfører økt tung 

trafikk eller sjenerende støyforurensning. 

- For øvrig gjelder også §§ 24-26 

 

§ 40. Bebyggelsen skal ha mønt tak med takvinkel mellom 25 – 40 grader.  

 

§ 41. Tillatt bebygd areal (BYA) av tomtas nettoareal skal ikke overstige: 

40 % dersom deler av eiendommen skal brukes til boligbebyggelse eller 

fritidsbebyggelse. 

50 % dersom eiendommen kun skal brukes til sjørelatert næringsvirksomhet. 

 80 % dersom eiendommen kun skal brukes til naustbebyggelse. 

 

 BYA måles iht. H-2300 veileder grad av utnytting. 

 
j. Bolig/forretning 

 
§ 42. I området tillates oppført næringsbebyggelse. Lokaler på gatenivå skal nyttes 

til næringsvirksomhet. Det tillates leiligheter i 2. etg. og evt. loftetasje. 

 

§ 43. Det tillates ikke næringsvirksomhet som etter kommunens skjønn vil være til 

vesentlig sjenanse for beboerne i området. 

 

§ 44. Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 50 % av tomtas nettoareal, jf. H-

2300 veileder grad av utnytting. 

 

§ 45. Bebyggelsen skal ha mønt tak med takvinkel mellom 15 – 40 grader. 

 

§ 46. Total byggehøyde skal være maks 8 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. 
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§ 47. Fasaden skal gis et utrykk som i form og volum forholder seg til nærliggende 

bebyggelse. 

 

§ 48. Boligene skal ha soleksponert uteplass. Uteplass skal være soleksponert 

minimum 5 timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde kl. 15. 

 

 
II.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
  

a. Kjøreveg 
 

§ 49. Området skal nyttes til kjøreveg med tilhørende anlegg.  

Kjøreveger skal opparbeides iht. godkjent teknisk plan.  

 

§ 50. Private og felles avkjørsel skal opparbeides iht. kommunal norm. 

 

§ 51. Fellesveger skal vedlikeholdes av tilgrensende eiendommer eller av 

eiendommer som vegen betjener, fram til offentlig veg. 

 

b. Fortau 

 

§ 52. Området skal nyttes til fortau. Fortau skal opparbeides samtidig med 

veganlegget for øvrig. 

 

c. Gatetun 
 

§ 53. Området skal nyttes til gatetun med tilhørende anlegg. 

 

d. Gang- og sykkelveg 
 
§ 54. Området skal nyttes til gang- og sykkelveg. 

 

 e. Gangveg 
 

§ 55. Området skal nyttes til gangveg. Gangveg skal driftes og vedlikeholdes av de 

eiendommene de skal betjene. 

 

 f. Annen veggrunn – tekniske anlegg 
 

§ 56. Området skal nyttes som annen veggrunn. Det kan være område for tekniske 

anlegg (belysning, kommunaltekniske anlegg etc.), vegetasjon og grøfteareal. 

 

g. Annen veggrunn - grøntareal 
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§ 57. Området skal nyttes som nødvendig areal for opparbeidelse av veg. 
 

h. Kai 
 

§ 58. Kai skal opparbeides som vist i planen. Kai skal driftes og vedlikeholdes av de 

eiendommene de skal betjene. 

 

§ 59. Det kan ikke etableres gjerder, grind eller andre sperringer som hindrer 

passering på kai. Kai skal bygges sammenhengende til nabogrensen og gis 

mulighet for tilknytting. 

  

i. Parkering 
 
§ 60. Området skal nyttes som parkering. Parkering vist som felles skal 

vedlikeholdes og driftes av rettighetshaverne. 

 

§ 61. P8 er offentlig og skal være åpen for allmennheten. 

 P10 er felles for B/IND/N/FB09 og 10 

 

 
III.  Grønnstruktur 
 
 a. Grønnstruktur 
 

§ 62. Nødvendig skjøtsel av vegetasjon tillates. 

 

§ 63. Støyskjerm tillates oppført innenfor området. 

 

b. Naturområde 
 
§ 64. I området er det potensiale for automatisk freda kulturminner. Alle tiltak må 

på forhånd avklares med kulturmyndighetene, jf. lov om kulturminner § 3. 

Tiltak som krever inngrep i grunnen er ikke tillatt. Eventuelle tiltak i området 

må på forhånd avklares med kulturmyndighetene som må vurdere eventuelle 

behov for arkeologiske registreringer. 

  

c. Turveg 
 

§ 65. Området skal nyttes til turveg. Turveg tillates opparbeidet med grusdekke. 

Utformingsplan skal godkjennes av kommunen. 

 

 d. Friområde 
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§ 66. Området skal nyttes til rekreasjon og fri lek for allmennheten. Nødvendige 

anlegg for dette(stier, gangveger, sitteplasser og skilt mv.) tillates. 

Utformingsplan for dette skal godkjennes av kommunen.  

 

§ 67. Kommunaltekniske anlegg og pumpestasjoner tillates oppført dersom det 

ikke er til hindring for områdets bruk som rekreasjon. 

 

§ 68. Balløkke tillates oppført. Utformingsplan skal godkjennes av kommunen. 

 

 e. Badeplass 
 

§ 69. Området skal nyttes til rekreasjon, sport og fri lek for allmennheten. 

Nødvendige byggverk og anlegg for dette (stier, gangveger, sitteplasser og 

skilt mv.) tillates. Utformingsplan skal godkjennes av kommunen. Øvrig 

bebyggelse eller anlegg er ikke tillatt, heller ikke lagring. 

 

  
IV.  Landbruks-, natur- og friluftsformål 
 
 a. Friluftsformål 
 

§ 70. Området skal nyttes til friluftsliv og rekreasjon for allmennheten. 

 

§ 71. Beiting tillates dersom dette totalt sett er positivt for områdets bruk som 

friluftsområde. 

 

§ 72. Stien tillates dersom dette er totalt sett er positivt for områdets bruk av 

friluftsområde. Utformingsplan skal godkjennes av kommunen. 

 
 
V.  Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
 
 a. Ferdsel 
 

§ 73. Området skal være åpent for alminnelig ferdsel med båt. Bøyer eller andre 

gjenstander som hindrer ferdselen tillates ikke. 

 

 b. Havneområde i sjø 
 

§ 74. Området kan nyttes til båtplass og skal disponeres på en måte som ikke hindrer 

fremkommeligheten i farvannet 
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§ 75. Innenfor formålet kan det mudres eller foretas andre tiltak i sjø som anses som 

nødvendige for å oppnå tilstrekkelig dybde. 

 

§ 76. Innenfor formålet er oppankring av fiskebåt, lastebåt og lignende fartøy tillatt. 

 

 c. Småbåthavn 
 

§ 77. Området skal nyttes til båtplasser for småbåter og disponeres av de respektive 

rettighetshavere til strandsonen. 

 

§ 78. Innenfor SBH03-SBH05 og SBH11 skal området kun nyttes som båtplass langs 

kai. Utliggere er ikke tillatt. 

For øvrig skal det i byggesøknaden skal det foreligge en helhetlig 

situasjonsplan som viser båtplasser og manøvreringsareal. Båtplassene skal 

organiseres på en slik måte at kapasiteten blir best mulig. Båtplassene må ikke 

hindre ferdsel i sjø. 

 

§ 79. Innenfor formålet kan det mudres eller foretas andre tiltak i sjø som anses som 

nødvendige for å oppnå tilstrekkelig dybde for småbåter. 

 

 d. Småbåthavn med krav om detaljplan 
 
§ 80. I områder avsatt til småbåthavn – SBH07-08, merket med 

bestemmelsesområde #1, kan tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-

1 ikke finne sted før det foreligger en godkjent detaljregulering for området. 

 

§ 81. I forbindelse med utarbeiding av detaljregulering skal landskapshensyn 

tillegges særlig vekt. 

 

 e. Friluftsområde 
 

§ 82. Området skal nyttes til friluftsliv og rekreasjon tilrettelagt for allmennheten. 

Området skal være åpent for alminnelig ferdsel med båt. Bøyer eller andre 

gjenstander som hindrer ferdselen tillates ikke. 

 

Tiltak eller inngrep som forringer landskapsbilde, friluftsliv eller biologisk 

mangfold tillates ikke. 

 

 f. Badeområde 
 
§ 83. Området skal nyttes til rekreasjon og fritidssysler (badeaktivitet) for 

allmennheten. 
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Opprydning/tilrettelegging av sandstrand for å bedre områdets kvalitet som 

badestrand, samt nødvendige anlegg for dette (stier, gangveger, sitteplasser 

og skilt mv.), kan tillates etter kommunens skjønn. Øvrig bebyggelse eller 

anlegg er ikke tillatt, heller ikke lagring. 

 

Oppankring eller ferdsel med motorbåter og lignende tillates ikke. 

 
 
VI.  Hensynssoner 
 
 a. Faresone – høyspent 
 
§ 84. Innenfor området er det ikke tillatt med bebyggelse før høyspentledningen 

blir fjernet/kablet eller det foreligger en positiv uttalelse fra Haugaland kraft. 

 Når høyspentlinjen innefor sone H370_3 er fjernet skal hensynsonen «faresone 

– høyspent» utgå av plankartet. 

H370_2 er framtidig ledningstrase for høyspentlinje.  

 
 b. Sikringsone – frisikt 
 
§ 85. 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. 

 

 c. Angitthensynsone – bevaring naturmiljø - H560 
 
§ 86. Innenfor området tillates ingen tiltak som nevnt i § 20-1. Eventuelle skjøtsel, 

vedlikehold eller lignende tiltak skal på forhånd godkjennes av 

naturforvalteren. 

 
d. Angitthensynsone – bevaring kulturmiljø – H570 

 
§ 87. Bebyggelsen innenfor området har høy lokal kulturminneverdi og skal 

bevares. Med bebyggelse menes bygninger, hager, murer og andre strukturer 

som ellers inngår. Alle tiltak innenfor området skal utarbeides i samråd med 

kommuneantikvaren. Uttalelse fra fylkeskommunens kulturarvseksjon skal 

foreligge før eventuelle tiltak. 

 

 e. Båndlegging for regulering etter PBL - H710 
 

§ 88. Området skal båndlegges til det foreligger en detaljregulering for fremtidig 

broforbindelse til Salvøy/Ospøy. 
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§ 89. Tiltak innenfor området som nevnt i § 20-1 kan kun tillates dersom det 

foreligger en positiv uttalelse fra Statens vegvesen. 

 

 

VII. Andre juridiske flater, linjer og punkter 
 
 a. Bestemmelsesområde 
 

§ 90. #1 skal nyttes til småbåthavn med tilhørende anlegg. Ingen tiltak som nevnt i 

plan- og bygningsloven § 20-1 før det foreligger en godkjent detaljregulering 

av området. 

 

§ 91. I områder markert som #3 og #4 er det potensiale for funn av automatisk freda 

kulturminner. Alle tiltak innenfor disse områdene skal avklares og godkjennes 

av kulturmyndighetene, jf. lov om kulturminner §§8 og 9 for å vurdere behov 

for eventuelle arkeologiske registreringer. 

 

§ 92. #2 skal nyttes til midlertidig bygg- anlegg og riggområde i forbindelse med 

opparbeiding av tilhørende veg. Området kan benyttes til midlertidige 

anleggsveger, massedeponi, brakker og lignende under anleggsperioden. Etter 

endt anleggsperiode skal bestemmelsesområde opphøre. 

 

 

IX.  Fellesbestemmelser 
 
§ 93.  Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av 

adkomstforhold, utearealer, lekeplasser samt kjøreveger og gang- og 

sykkelveger. 
 

§ 94.  Utbygging av kommunalteknisk anlegg som veg, vann og avløpsnett skal kun 

skje i henhold til godkjent teknisk plan. I søknad om godkjenning av teknisk 

plan skal det også fremgå hvor flomveg skal gå, og hvordan 

brannvannsdekning blir ivaretatt. Teknisk plan skal godkjennes av Karmøy 

kommune. 

  

§ 95.  Eventuelle funn av automatisk freda kulturminner i forbindelse med 

gjennomføringen av planen må straks varsles Rogaland fylkeskommune og alt 

arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert og dokumentert 

funnet, jf. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 

 

§ 96. Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal 

godkjennes av havnemyndighetene. 
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§ 97. Byggegrense mot sjø er sammenfallende med formålsgrensen. 

 

§ 98. Byggegrense mot fylkesvegen er vist i plankartet. Der hvor det ikke fremgår 

av plankartet går byggegrensen 10 meter fra senterlinjen på fylkesvegen. 

 
 
X.  Rekkefølgebestemmelser 
 

§ 99. Ferdig opparbeidede og godkjente offentlige veganlegg skal fradeles og 

overskjøtes vederlagsfritt til Karmøy kommune før det gis brukstillatelse for 

nybygg. 

 

§ 100. Lek 1 skal opparbeides samtidig med utbyggingen og ferdigstilles før det blir 

gitt brukstillatelse for boliger innenfor område B/F1. 

 

§ 101. Lek 3, G3 og G6 skal opparbeides samtidig med utbyggingen og ferdigstilles 

før det blir gitt brukstillatelse for boliger innenfor område BF12-BF13.  

 

§ 102. Lek 5 og G5 skal opparbeides samtidig med utbyggingen og ferdigstilles før 

det blir gitt brukstillatelse for boliger innenfor område BF13-BF14. 

 

§ 103. Lek 4 og G7 skal opparbeides samtidig med utbyggingen og ferdigstilles før 

det blir gitt brukstillatelse for boliger innenfor område BF08 og BF15. 

 

§ 104. Lek 7 skal opparbeides samtidig med utbyggingen og ferdigstilles før det blir 

gitt brukstillatelse for boliger innenfor område BF19. 

 

§ 105. Lek 8 skal opparbeides samtidig med utbyggingen og ferdigstilles før det blir 

gitt brukstillatelse for boliger innenfor gnr. 1, bnr. 40. 

 

§ 106. Lek 9 skal opparbeides samtidig med utbyggingen og ferdigstilles før det blir 

gitt brukstillatelse for boliger innenfor område BF23. 

 

§ 107. Kjøreveg med tilhørende fortau – KV14 og F3 skal opparbeides iht. 

kommunalteknisk norm før det gis brukstillatelse for nye boliger innenfor 

område BF12-BF15. 

 

§ 108. Når høyspentledningen innenfor området H370_1 er fjernet/kablet skal 

faresonen H370_1 opphøre. 

 

§ 109.  Før det utstedes ferdigattest for ny bebyggelse innenfor B/IND/N/FB08 skal 

friluftsområdet som ligger mellom B/IND/N/FB08 og BF20-BF21, ryddes og 

tilrettelegges for myk ferdsel fram til grøntdraget langs strandsonen i vest. 
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Karmøy	kommune
Adresse:	Statsråd	Vinjes	gate	25,	4250	KOPERVIK
Telefon:	52	85	75	00

Utskriftsdato:	23.06.2020

Kommunale	gebyrer
EM	§6-7 Oppdragstakerens	undersøkelses-	og	opplysningsplikt Kilde:	Karmøy	kommune

Kommunenr. 1149 Gårdsnr. 1 Bruksnr. 210 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Ospøyvegen	5A,	4276	VEAVÅGEN

Kommunale	gebyrer	fakturert	på	eiendommen	i	2019
Kommunale	gebyrer	er	en	kombinasjon	av	forskudd,	abonnement	og	enkeltgebyrer	fakturert	etter	levert	tjeneste.	Vi	kjenner	ikke
samlet	gebyr	for	en	eiendom	for	et	år	før	året	er	omme.	Denne	rapporten	sammenstiller	dette	for	fjoråret,	med	summer	fordelt	per
fagområde.	Tjenestene	vil	normalt	ha	en	prisøkning	hvert	år,	samt	at	forbruk	på	ulike	tjenester	kan	variere	fra	år	til	år.

Gebyr Fakturert	beløp	i	2019

Eiendomsskatt 476,00	kr

FORBEHOLD	VED	UTLEVERING	AV	INFORMASJON	I	FORBINDELSE	MED	EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det	tas	forbehold	om	at	det	kan	være	avvik	i	våre	registre	i	forhold	til	den	faktiske	situasjonen	og	at	det	kan	foreligge	forhold	omkring
eiendom	og	bygninger	som	kommunen	ikke	er	kjent	med.	Kommunen	kan	ikke	stilles	økonomisk	ansvarlig	for	bruk	av	informasjon	som
oppgis	i	sammenheng	med	eiendomsforespørsler.
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Karmøy	kommune
Adresse:	Statsråd	Vinjes	gate	25,	4250	KOPERVIK
Telefon:	52	85	75	00

Utskriftsdato:	23.06.2020

Vann	og	avløp
EM	§6-7 Oppdragstakerens	undersøkelses-	og	opplysningsplikt Kilde:	Karmøy	kommune

Kommunenr. 1149 Gårdsnr. 1 Bruksnr. 210 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Ospøyvegen	5A,	4276	VEAVÅGEN

Informasjon	om	vann/avløp	registrert	på	eiendommen

Målernummer Stand Dato Avlesningstype

Ingen	treff	på	vannmålere.

Offentlig	vann Nei

Offentlig	avløp Nei

Privat	septikanlegg Nei

FORBEHOLD	VED	UTLEVERING	AV	INFORMASJON	I	FORBINDELSE	MED	EIENDOMSFORESPØRSLER:

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

60



VEDLEGG

Karmøy	kommune
Adresse:	Statsråd	Vinjes	gate	25,	4250	KOPERVIK
Telefon:	52	85	75	00

Utskriftsdato:	23.06.2020

Opplysninger	om	eiendomsskatt
EM	§6-7 Oppdragstakerens	undersøkelses-	og	opplysningsplikt Kilde:	Karmøy	kommune

Kommunenr. 1149 Gårdsnr. 1 Bruksnr. 210 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Ospøyvegen	5A,	4276	VEAVÅGEN

Eiendomsskatt	registrert	på	eiendommen
Taksten	er	for	inneværende	år.

Takst 170	000,00	kr

Skatt 476,00	kr

Bunnfradrag 0,00	kr

Antall	boenheter 0

Dato	vedtatt 30.01.2018

Eiendomsstype Nausteiendom

Promillesats 2.8	‰

Fritak Ingen

FORBEHOLD	VED	UTLEVERING	AV	INFORMASJON	I	FORBINDELSE	MED	EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det	tas	forbehold	om	at	det	kan	være	avvik	i	våre	registre	i	forhold	til	den	faktiske	situasjonen	og	at	det	kan	foreligge	forhold	omkring
eiendom	og	bygninger	som	kommunen	ikke	er	kjent	med.	Kommunen	kan	ikke	stilles	økonomisk	ansvarlig	for	bruk	av	informasjon	som
oppgis	i	sammenheng	med	eiendomsforespørsler.
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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: Ospøyvegen 5A og 5B, 4276 VEAVÅGEN
Gnr. 1 Bnr. 210 Snr. 0 i Karmøy
Oppdragsnummer: 2-0093/20
basert på salgsoppgave datert 2017-12-06



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  /  Fotvegen 1A /  4250 Kopervik /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


