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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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Christoffer Frøyland
Daglig Leder / Eiendomsmegler MNEF

T: 926 78 313

christoffer@meglerhuset-rele.no

Christoffer Frøyland Etter mange år med hardt og godt 

arbeid som eiendomsmegler, har Christoffer jobbet seg 

opp en lang liste med strålende fornøyde kunder. Han 

leverer til toppkarakter i alle leddene i salgsprosessen, 

og vi er veldig stolte over å kunne kalle han et medlem 

av Relefamilien. Christoffer er oppvokst på Kolnes og er 

bosatt her den dag i dag, med sin Maren og deres 

skjønne, lille datter Erle.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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BOLIGTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 88 Bnr. 210

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 490 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 214 m2 

Bra: 224 m2

TOMT:

903.7 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Velholdt enebolig 
m/ 6 soverom, 2 
bad & 2 stuer - 
Dobbel garasje
På barne- og familievennlig Veldetun med kort avstand til buss-stopp, butikker, 

barnehage og barneskole ligger Krokhaugvegen 29. 

Eneboligen har attraktiv beliggenhet på høyde med gode solforhold på uteområde, hvor 

en oppholder seg tilnærmet usjenert. Innholdsrikt med vindfang, gang, bod, arbeidsrom, 

vaskerom, toalett, 2 bad, kontor, 5(6) soverom, kjøkken, loftstue og stue. 

En ordentlig enebolig med god standard, som har blitt godt passet og oppgradert med 

årene. Det kan nevnes: 2 bad renovert i 2002, ventilasjonsanlegg fra 2014, toalett 

pusset opp i 2007, nytt sikringsskap i 2015 og nymalt fasade i 2020. 

Pen tomt med asfaltert gårdsrom, dbl. garasje med el-billader og stor hage med 

boltreplass for familien. 

Opplevelsene sjøvegen og båtlivet ligger ikke langt unna med båtplass på feltet. 

Båtplassen er leid fra 26.07.2020 til 31.05.2021 med mulighet for forlengelse. 
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Stor stue med plass til sofagruppe, spisebord for de fleste anledninger og plass til ekstra sittegruppe/godstoler
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Innholdsrikt kjøkken med god skap- og benkeplass
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Stort hovedsoverom i hovedetasjen med plassbygget garderobeløsning og utgang til luftebalkong
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Ytterligere 2 gode soverom i hovedetasjen, hvorav ett i dag benyttes som kontor
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På loftet er det en koselig loftsstue og 2 romslige soverom
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Boligen har flott beliggenhet høyt i terrenget med fritt utsyn i de fleste himmelretninger og gode solforhold fra tidlig morgen til langt på kveld 
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AVALDSNES
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Barnevennlig og 
attraktiv 
beliggenhet...

Krokhaugvegen 29 har flott beliggenhet høyt i terrenget med fritt utsyn i de fleste 

himmelretninger og gode solforhold fra tidlig morgen til langt på kveld. 

Beliggende på høyde oppholder en seg skjermet og usjenert på store deler av 

uteområde. 

Veldetun er et veldig trivelig og rolig boligfelt med barn i alle aldersgrupper. På feltet har 

en et veldig godt bomiljø. Med barnehage, båthavn og en rekke lekeplasser på feltet er 

det ingen hemmelighet at feltet er svært attraktivt for barnefamilier.

Videre er det kort og trygg gangavstand via gamleveien til Avaldsnes med aktiv 

idrettsklubb og barneskole. Ikke langt fra Avaldsnes finner en ungdomsskolen i Bø 

ungdomsskole.

Opplevelsene og båtlivet ligger ikke langt unna med båtplass på feltet. 

Nyt en avslappende båttur langs den flotte kysten vår eller ta turen til Kopervik eller 

Haugesund for en god matbit.

Like ved innkjørselen til Veldetun har en dagligvarebutikk og gode bussforbindelser 

videre sørover på Karmøy eller inn mot Haugesund. Det finnes også ytterligere 

alternativer til handleturen på Avaldsnes med to dagligvarebutikker.

Fine fritidsmuligheter i området. Ønsker en å ta familien med på en søndagstur har 

familien en fin tur ut mot historiske Avaldsnes kirken, Bukkøy og Vikinggården.



Planløsning

Innhold
I underetasjen: 

Gang, bod, arbeidsrom, bad, vaskerom og soverom. 

Takhøyde ca. 2,3 m. 

- Stort vaskerom med praktisk bi-inngang for familien, like ved gårdsplass og garasjen. 

Vaskerom med utslagsvassk, plass til fryseskap, oppbevaringsplass om ønskelig, 

opplegg vaskmaskin, plass til tørketrommel og god tørkeplass. 

- Arbeidsrom/verkstedrom med eldre kjøkkeninnredningg med oppbevaringsplass, 

benkeplate og vask. 

- Bad i denne etasjen med baderomsinnredning, sideskap, toalett og dusj. 
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 62 m2



Planløsning

Innhold
I hovedetasjen: 

Vindfang, gang, 3 soverom, toalett, bad, kjøkken og stue. 

- Romslig bad med stor baderomsinnredning, overskap, sideskap, bidei, dusj og badekar. 

- 3 soverom eller 2 soverom og kontor i denne etasjen, barne-rom like ved foreldre-

soverommet. 

- Kjekt kjøkken-rom med god plass til spisebord hvor hele familien kan samles til frokost, 

middag og kvelds. 

- Stor stue med plass til sofagruppe, spisebord for de fleste anledninger og plass til 

ekstra sittegruppe/god-stoler. 

- Utgang fra stuen til noe overbygd terrasse og den store hagen med god boltreplass 

for familien. 
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 124 m2



Planløsning

Innhold
I loftsetasjen: 

2 soverom og loftstue. 

- Godt gulvareal i loftstue med god plass til sofagruppe, tv-seksjone og evt. kontorpult. 

- Begge soverommene i denne etasjen av god størrelse med plass til både seng og 

kontorpult. 

- God oppbevaringsplass i knevegger.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 38 m2
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0113/20

Adresse:
Krokhaugvegen 29, 4262 AVALDSNES

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 88 Bnr. 210 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Hedi og Arild Widvey

Prisantydning:
3 490 000,-

Kjøpers omkostninger:
87 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
100 122,- (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:
Enebolig

Eierform:
Eiet

Utleie:
Boligen er selveiet og kan i sin helhet leies ut.

Standard:
- Sjelden vedlikeholdt enebolig oppført i 1985 
med nymalt fasade i 2020. 
- Vinduer på kontor, bad og hovedsoverom 
skiftet i 2017 resterende vinduer er originale 3-
lags vinduer. 
- Ny terrassedør på hovedsoverom i 2018, ny 
terrassedør i stue i 2018 og ny inngangsdør i 
hovedetasje i 2018. Ny inngangsdør i 
underetasje i 2020.
- Varmekabler montert i VF i 2007.
- Nytt pipebeslag  og laget til flere feiertrinn i 
2012 arbeid utført av Blikkenslager A. Thuen. 

- Kjøkkenrom fornyet i 2020 med nymalte 
vegger, tak og ny solskjerming. Tidsriktig 
kjøkken med hvite fronter og benkeplate i tre 
sist oljet i 2020. 
- Flott bad hovedetasjen renovert faglært i 
2002. Brukt eksisterende varmekabler, lagt opp 
til rør-i-rør system, ny membran/flis, nytt 
dusjkabinett og toalett. 
- Laget bad i underetasjen i 2002 med nye 
varmekabler, nytt gulvbelegg og panel på 
vegg/tak. Alt arbeid gjort faglært utenom 
egeninnsats på panel vegg/tak.  
- Nytt tak og installert downlights i gang i 2006 
samt oppusset toalett med nye varmekabler og 
fliser i 2007. 
- Slipet ned og lakket parkett i stue faglært, 
Byggmester Helge Kvale lagt nytt gipstak i stue 
og Velde Malerservice sparklet og malt i 2009. 
- Satt inn praktsik skyvedørsgarderobe fra ELFA 
på hovedsoverommet. 
- I 2015 oppgradert sikringsskap med 
automatiske sikringer med jordfeil på hver kurs, 
arbeid utført av ETR nå Norelco. 
- El-kontroll i 2015 uten anmerknigner. Det er 
mulighet for både GET og Altibox i eneboligen, 
pr. i dag bruker selger tv og internett fra Altibox. 
- Varmepumpe med to utdeler, varmepumpen i 
stuen fra 2010 og varmepumpen i loftstuen fra 
2015. 
- Byttet til nytt balansert ventilasjonsanlegg i 
201 med avsug i alle våtrom samt i vindfang, 
gang, hovedsoverom, stue i hovedetasjen og 
loftstue/soverom i loftsetasjen. 
- Varmtvannstanken i eneboligen er fra 2008.
- Sentralstøvsuger fra 2014 med uttak i alle 
etasjer. 
- Feierbesøk i 2020 uten anmerkninger, men det 
ble anbefalt å sette opp en plattform til feier på 
tak, dette vil selger ordne før overtagelsen. 
- Støttemur og garasjen oppført i ca. 1987 og 
ny, isolert garasjeport i 2010. 
- I 2019 ble det lagt opp egen kurs og installert 
ny el-billader i garasjen. 

Areal:
P-rom: 214 m2

Bra: 224 m2

P-rom innhold:
I underetasjen: 
Gang, bod, arbeidsrom, bad, vaskerom og 
soverom. 

I hovedetasjen: 
Vindfang, gang, 3 soverom, toalett, bad, kjøkken 
og stue. I loftsetasjen: 
2 soverom og loftstue. 

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
Byggeår:
1985

Antall soverom:
6 soverom 

Antall rom:
8 rom 

Parkering:
I garasje og på egen grunn.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
- Betong grunnmur.
- Etasjeskiller i treverk.
- Kledningsbord og listverk i treverk.
- Betong takstein.

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Fredrik Alsaker ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Varmekabler vindfang, gang, toalett og bad i 
under- og hovedetasjen. 
Peisovn med innsats i stue. 
Varmepumpe i stue og loftstue. 

Ellers elektrisk oppvarming.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.
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Energimerking:
Megler har oppfordret eier til å innhente 
energiattest for eiendommen, men denne er 
ikke fremlagt for megler. Interessenter bør 
derfor legge til grunn at eiendommen har 
energiklasse G.

Beskaffenhet:
Pent opparbeidet og lettstelt tomt med 
asfaltert gårdsrom med dobbelgarasje og el-
billader. 
Rundt eneboligen har en stor gressplen og 
terrasse. 

Tomteareal:
903.7 m2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
796 297,- for 2018

Kommunale avgifter:
15 337,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk i enkelte kommuner og avvik vil 
forekomme. Renovasjons- avgiften kan også 
komme i tillegg til kommunale avgifter i enkelte 
kommuner.

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:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Midlertidig brukstillatelse for enebolig datert 
11.09.1985 foreligger. 
Ferdigattest foreligger ikke.

I underetasjen avviker originale 
bygnignstegninger fra

Diverse:
- Båtplassen er leid fra 26.07.2020 til 
31.05.2021 med mulighet for forlengelse. 
Båtplass nr. 3 i båthavnen. 
Kostnad for denne perioden kr. 3.000 + 
medlemsavgift kr. 700 pr år. 
Leieavtalen kan oversendes interessent. 
- Taklampe over stuebord/spisebord samt 
vegglamper gang, stue og loftstue medfølger 
ikke i handelen. 
- Kun oppvaskmaskin/komfyr medfølger ikke i 
handelen. 
- Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. 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:

1149/88/210:
13.11.1984 - Dokumentnr: 10185 - Elektriske 
kraftlinjer
Vilkår for "Veldefeltet".  

18.05.1982 - Dokumentnr: 3614 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:88 Bnr:76

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 1,50 %.
Markedspakke: kr. 21 900,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-

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.

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers 
egenerklæring er vedlagt i salgsoppgaven. 
Interessenter bes sette seg inn i denne før 
budgiving. Boligselgerforsikringen dekker 
selgers ansvar for eventuelle mangler ved 
eiendommen etter Lov om avhending av fast 
eiendom.
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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:
14.08.2020

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:
Christoffer K. Frøyland
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92678313
christoffer@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele AS
Fotvegen 1 A, 
4250 Kopervik
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 924 420 065
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

 

Takstrapport 
Enebolig 

 
Takstmannens rolle 
Denne rapport er utført av et selskap og takstmann som har ingen tilknyttinger til kunde eller andre aktører. Rapporten er 
utarbeidet av Byggmester / takstmann med lang erfaring innen taksering, eiendom og eiendomsforvaltning.   
 
Når takst utføres flyttes det ikke på innbo/ møbler og det kan derfor være feil og mangler som ikke er synlig for takstmann. 

Selger har lest gjennom denne rapporten og godkjent den før bruk.  
 
Innehold  
Takst rapporten er en tilstandsrapport av våtrom og byggets mest kostbare elementer. Den er laget som nivå 1 rapport i 
henhold til NS 3424, tilstandsanalyse av byggverk. Det vil si en visuell befaring med tillegg av enkle målinger med fuktmåler 
eller indikator. Rapporten inkluderer NS3424 som tilstandsgrader og svikt. Hvis ikke annet er opplyst er det benyttet 
fuktmåler av type Protimeter MMS. 
 
Tilstandsgrader (Tg) fra 0 - 3 benyttes for å angi grader av tilstandssvekkelse.  
0: ingen symptomer, 1: svake symptomer, 2: middels kraftige symptomer, 3: kraftige symptomer 
 
Rapportens formål er å avdekke feil/skader/mangler i de kontrollerte rommene. Referansenivået for rapporten er 
byggeforskriftens krav for det året rommet ble bygget eller total renovert. Huset sjekkes med stikkprøver og avvik 
kommenteres i rapport. Normal slitasje pga alder kommenteres normalt ikke med unntak av tg. 
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13.08.2020 

 

 

Takstmann Alsaker As 
Pb 48, 5501 Haugesund 

 
Utført av: 

Fredrik Alsaker 
takstbestilling@gmail.com 

 
Egne Premisser 

Taksten er basert på en enkel gjennomgang av boligen uten fysiske inngrep. Takstmann kan ikke gjøres ansvarlig for feil 
eller mangler som kun kan oppdages ved inngrep eller flytting av innbo. Denne rapporten er lest og godkjent av selger, 
og medfølger prospekt med egenerklæring. Hvis rapport er eldre den 6 mnd anbefales det oppdatering av rapport.  

 
Generell info til alle kjøpere 

Alle hus må forvente vedlikehold. Vedlikeholds behov øker i takt med alder på bygget og kommenteres normalt ikke. Eldre hus kan 
være velholdt og velfungerende selv om de har passert forventet levetid. Kjøper overtar i slike tilfeller et velfungerende hus vitende om 
at svikt på grunn av alder kan oppstå. Materialer selges med ulik kvalitet, i enkelte tilfeller har bygningsdeler vesentlig lenger levetid 
den hva som normalt forventes uten at dette kan beskrives. Kjøper har lovfestet undersøkelses plikt. Hus, eiendom, tegninger samt 
prospekt må kjøper sette seg inn i. Sekundere bygg på eiendommer er ofte laget av eiere selv og må da ikke forveksles fagmessig 
utførelse. Det har vært endringer i krav til byggverk i år 1965, 85, 87, 97, 07, 09 og 10, i tillegg kommer revideringer samt annet lovverk. 
Forskrifter gjelder tidspunkt for innlevering av søknad og ikke tidspunktet for godkjenning eller når bygget ble oppført. Hvis huset er 
bygget før 1985 må det forventes at det kan inneholde asbest som finnes i over 20 000 ulike produkter.  
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Oppsummering 
 

Enebolig på 3 etasjer i veletablert bolig område. Huset ligger på en høyde som gir gode lys/ solforhold og minimerer 
faren for fukt problemer. Huset fremstår som godt vedlikeholdt og er oppgradert ved behov. Begge badene er fra år 
2002. Elektrisk tavle oppgradert og overflater i enkelte rom. Huset er for øvrig av en alder som tilsier at normalt 
vedlikehold/ oppgraderinger må forventes. Utvendig er det meste fra byggeår samt en del elementer innvendig. Alt er i 
normal god stand, men alder tilsier at svikt pga normal elde må forventes. Kjøper overtar da et velfungerende hus 
vitende om at svikt da kan oppstå pga normal elde.  
 
 
Det anbefales å gjøre seg kjent med levetider og rapportens innehold. Rapporten er en del av dokumentasjonen ved kjøp. 
Kjøper plikter seg derfor i å settes seg inn rapportens realiteter, og skulle noe ikke være opplagt for kjøper kan takstmann 
kontaktes vederlagsfritt. Takstmann kontrollerer ikke hus og eiendom for giftstoffer som asbest, PCB, Klorparafiner m.fl. 

 
 

 
AREALBEREGNING 
 
Alle arealer er målt etter Norsk Standard 3940. 
Takstmann måler normalt innvendig areal/ BRA og regner ut BTA ut i fra tykkelse på veggen. Det innhentes normalt ikke tegninger fra 
kommunen og areal kan avvike med godkjente tegninger. I de tilfeller det er avvik mellom tegninger og takst er det lavest areal som 
gjelder.  
 
Rommenes bruk kan være i strid med kommunens godkjenning og tekniske forskrifter selv om rommenes bruk er måleverdige. Kjøper er 
selv ansvarlig for å undersøke at godkjente tegninger samsvarer med faktiske forhold. Ved behov kan takstmann kontaktes for bistand.       
I eldre hus er det ikke uvanlig at P-rom i kjeller er godkjent som s-rom. Alle arealer måles i hele kvadratmeter.  
 
Bygg A 

Etasje Bruttoareal (BTA) Bruksareal (BRA) 
Totalt P-ROM S-ROM 

 

Kjeller 
1 etasje 
Loft 
SUM 

70 
133 
40 

243 

62 52 10 
124 124 0 
38 38 0 

224 214 10 
 

 
P-rom 

kjeller  Vaskerom, hobby-rom, gang, bad og soverom. 
1 etasje Entre, gang, stue, kjøkken, bad, wc og soverom x 3 stk. 
Loft Loftstue og soverom x 2 stk.  

 
S-rom 

Kjeller  Bod. 
1 etasje - 
Loft - 

 
 
Frittstående garasje 

Etasje Bruttoareal (BTA) Bruksareal (BRA) 
Totalt P-ROM S-ROM 

 

SUM 33 30 0 30 
 

*Garasje er bygget i 1988, men er ombygget og port er ny i 2012. Ombygging vises noe i betonggulv, men har ingen betydning for daglig 
bruk. Takvann ledes til terreng, løsning er ikke optimal og bedre løsning anbefales. Normalt vedlikehold må forventes iht alder.  
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Bad  
Fuktmåler og visuelle observasjoner er lagt til grunn for vurdering. Fuktsøk og vurderinger av påregnelige skader er foretatt 
i gulv, vegger og himling. Tilstøtende rom og rom i etasjen under våtrom er besiktet dersom disse rommene tilhører samme 
boenhet. Sluk kontrolleres og kommenteres. Fall på gulv til sluk kontrolleres. Ventilasjon i rommet kontrolleres. Det er ikke 
flyttet på utstyr og innredninger. 

Dokumenter fremlagt 
 Ja                  Nei x  

Byggeår/renovert 
Renovert 2002 

TG 
1-2 

Beskrivelse 
Vegg Fliser. 
Gulv Fliser. 
Membran Ikke kontrollert. Sluk er under dusjen. 
Fall til sluk Normalt. 2 stk.  
Ventilering Ventilasjon. 
Utstyr Vask x 2 stk, wc, dusjkabinett, badekar og bide.  
Fukt Det er ikke registrert unormal fukt. 

 
Vurdering 
Lyst og fint bad med vindu som gir fint dagslys i rommet. Ventilasjon har noe svak trekk. Bad har ellers normal elde. Eier 
opplyser at det er lagt opp rør i rør ved renovering av bad. Tg pga normal elde og svak ventilasjon.  

Levetidsbetraktninger 
Antatt normal levetid for gulvbelegg. 20 - 40 år 
Antatt normal levetid for fliser. 20 - 40 år 
Antatt normal levetid for servant, klosett, badekar 20 - 50 år 
Antatt normal levetid for sluk 30 – 50 år. Sluk er fra byggeår hvis ikke annet er opplyst. 
Alle bad som ikke har fremlagt dokumenter fra utførende firma gis tg 2. Dette selv om badet er fagmessig utført og velfungerende. 

 
 

Bad kjeller 
Fuktmåler og visuelle observasjoner er lagt til grunn for vurdering. Fuktsøk og vurderinger av påregnelige skader er foretatt 
i gulv, vegger og himling. Tilstøtende rom og rom i etasjen under våtrom er besiktet dersom disse rommene tilhører samme 
boenhet. Sluk kontrolleres og kommenteres. Fall på gulv til sluk kontrolleres. Ventilasjon i rommet kontrolleres. Det er ikke 
flyttet på utstyr og innredninger. 

Dokumenter fremlagt 
 Ja                  Nei x  

Byggeår/renovert 
Etablert 2002 

TG 
1-2 

Beskrivelse 
Vegg Panel. 
Gulv Gulvbelegg. 
Membran - 
Fall til sluk Svakt.  
Ventilering Ventilasjon.  
Utstyr Vask, wc og dusjkabinett.  
Fukt Det er ikke registrert unormal fukt. 

 
Vurdering 
Eier opplyser at det var lagt klart til bad i 1985, men dette ble først etablert i år 2002. Rør og sluk er derfor fra 1985, men 
ikke tatt i bruk før år 2002. Badet anses som et enkelt og greit bad som fungerer som et sekundært bad i husstanden. 
Uten tilluft vil ikke ventilasjon fungere optimalt. Tg pga normal elde og panel på veggene.   

Levetidsbetraktninger 
Antatt normal levetid for gulvbelegg. 20 - 40 år 
Antatt normal levetid for fliser. 20 - 40 år 
Antatt normal levetid for servant, klosett, badekar 20 - 50 år 
Antatt normal levetid for sluk 30 – 50 år. Sluk er fra byggeår hvis ikke annet er opplyst. 
Alle bad som ikke har fremlagt dokumenter fra utførende firma gis tg 2. Dette selv om badet er fagmessig utført og velfungerende. 
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Vaskerom  
Fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner er lagt til grunn for vurdering. Sluk kontrolleres og kommenteres. Fall på gulv til 
sluk kontrolleres. Ventilasjon i rommet kontrolleres. Det er ikke flyttet på utstyr og innredninger. 

Dokumenter fremlagt 
 Ja                  Nei x  

Byggeår/renovert 
1985 

TG 
2 

Beskrivelse 
Vegg Panel. 
Gulv Gulvbelegg. 
Membran - 
Fall til sluk Normalt. 
Ventilering Ventilasjon og ventil.  
Utstyr Vask, vv-tank og opplegg for vaskemaskin. 
Fukt Naturlig bakkefukt fra grunn. 

 
Vurdering 
Enkelt og greit vaskerom med egen inngang og vindu som gir godt lys i rommet. Rommet fungerer greit til sitt bruk, men 
bærer preg av naturlig elde. Alder tilsier at oppgradering bør forventes. Tg pga normal elde.  

Levetidsbetraktninger 
Antatt normal levetid for gulvbelegg 20 - 40 år 
Antatt normal levetid for servant 20 - 50 år 
Antatt normal levetid for sluk 30 – 50 år. Sluk er fra byggeår hvis ikke annet er opplyst. 
Alle Våtrom som ikke har fremlagt dokumenter fra utførende firma gis tg 2. Dette selv om rom er fagmessig utført og velfungerende. 

 
 

Kjøkken 
Fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner er lagt til grunn for vurdering. Ventilasjon i rommet kontrolleres.  
Det er ikke flyttet på utstyr og innredninger. 

TG 
2 

Beskrivelse 
Type kjøkken Pre-fabrikkert kjøkken levert av Sigdal Kjøkken.  
Hvitevarer Frittstående hvitevarer. (3 stk) 
Ventilasjon Ventilator over platetopp med 3 trinn. 
Fukt/skader Normal slitasje. 

 
Vurdering 
Kjøkken fremstår som velholdt og i normal god stand tatt alder i betraktning. Det er fliser på deler av vegg og tapet på 
resten. Slitasje i skuffer og skap må generelt forventes. Tg pga normal elde.  

Levetidsbetraktninger 
Antatt normal levetid for kjøkken innredning 15-30 år. 
Antatt normal levetid for servant, 10 - 20 år 

 
 

Etasjeskillere 
Tilfeldige punkt sjekkes med laser og avvik kommenteres. (Skjevheter over større arealer merkes normal ikke). Ved 
krypkjeller sjekkes generelle tilstand og ventilering. Takstmann er ikke ansvarlig for krypkjellere som ikke kan oppdages. 

TG 
2 

Registreringer 
Etasje Skjevhet +/- Knirk Kommentar 
Kjeller 30mm Nei  
1 etasje 8mm Litt Det er kjeller under ca ½ 1 etasje.  
Loft 20mm Nei Etasjeskiller i treverk.  

Normalt kan det forventes 10 mm byggeår + 0,5 mm årlig. Vegger sjekkes normalt ikke. Huset sjekkes ikke utvendig. Eldre bygg har hatt 
andre krav til dimensjonering og stivhet i bjelkelag kan derfor være varierende. Mott i eldre konstruksjon mot kald kjeller/loft må forventes. 
Måling er basert på enkelte punkter resultat kan derfor variere. Ved mange rom måles ikke etasje i sin helhet.  
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VVS 
Fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner er lagt til grunn for vurdering. Ventilasjon i rommet kontrolleres. Vann og avløp 
sjekkes for unormale lyder eller lekkasjer. Det er ikke flyttet på utstyr og innredninger. 

TG 
2 

Beskrivelse 
Vannrør Kobber og noe rør i rør.  
Avløp Plast 
Varmvanntank Oso 200 liter, 2008 modell. 
Ventilasjon Bolig ventilasjon i deler av huset. Nytt ventilasjon anlegg i 2014 
Oppvarming Elektrisk / varmepumpe x 2 stk og ved fyring.  

 
Vurdering 
Vann og avløp fungerer greit på befaring. Det meste av vvs er skjult og det er derfor begrenset undersøkelses 
muligheter. Det som er synlig er i normal god stand. Normalt vedlikehold må forventes. 
Levetidsbetraktninger 
Normal levetid for vannledninger av PE/PEX er 20 til 25 år.  
Normal levetid for vannledninger av kobber rør er 25 til 75 år.  
Normal levetid for avløpsledninger er 20 til 75 år.  
For varmtvannsberedere vil vanligvis fabrikk år indikere tilstanden og forventet levetid. Generelt vil levetiden være usikker utover 10 år. 
Pipeløp/vedon/varmepumpe og andre varmekilder kontrolleres ikke med mindre det er opplyst.  

 
 

Pipe 
Fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner er lagt til grunn for vurdering. Fuktsøk og vurderinger av påregnelige skader er 
foretatt der det er tilgjengelighet. Det blir ikke benyttet stige eller lign til undersøkelser. Sprekker og fukt kommenteres. 

TG 
2 

Beskrivelse 
Type Pipeløp Element pipe. 
Sprekker/ fukt Ikke registrert. 
Utvendig topp. Full-beslag. Nytt i 2012.  
Trinn på tak. Ja. 
Ildsted(er) Peis i stue.  

 
Vurdering 
Pipeløp og vedovn er i normal stand, det er opplyst at ovn skal fungere greit.  Kommunen er tilsyn organ for ildsteder, 
men det er eier som er ansvarlig for at vedovn og pipeløp til en hver tid fungerer greit. Normalt vedlikehold må generelt 
forventes. (Eier opplyser at det har vært pipebrann og tidligere lekkasje, men pipeløp er kontrollert og godkjent).  

Pipeløp som er tildekket har redusert mulighet for å avdekke svakheter, tegl pipe skal det maks tildekkes 1 side. Element pipe skal ha maks 
2 sider.  
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Utvendige fasader 
Fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner er lagt til grunn for vurdering. Fuktsøk og vurderinger av påregnelige skader er 
foretatt i stikk prøver. Vurdering er tatt fra bakkenivå. 

TG 
2 

Beskrivelse 
Type  Kledningsbord og listverk i treverk. 
Overflate Malt overfalte. 
Råte Normal elde- 
Terrasse 28 kvm tre-terrasse bygget på eldre betong platting.  
Balkong. 4,5 kvm ut fra soverom i 1 etasje.  

 
Vurdering 
Kledning fremstår som velholdt og er malt i 2020. Kledningen er generelt i sluttfasen på forventet levetid og noe utskiftning 
bør generelt forventes i årene fremover. Normalt vedlikehold må generelt forventes. Tg pga normal elde og slitasje.   

Levetidsbetraktninger 
Normal tid før reparasjon av plass støpt betong er 15 - 40 år.  
Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.  
Normal tid før reparasjon av kledning 15-30 år. Normal tid før maling er 4-6 år, vask utføres årlig. 

 
 

Vinduer  
Fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner er lagt til grunn for vurdering. Fuktsøk og vurderinger av påregnelige skader er 
foretatt i stikk prøver. Det er i tillegg tatt funksjon test av tilfeldige vinduer. 

TG 
2 

Beskrivelse 
Rammeverk Malte trerammer. 
Glass Isolerglass. 
Råte / kondens Ikke registrert.  

 
Vurdering 
Det er skiftet vindu på soverom og bad i 2017. (3 stk) Resten av vinduene er fra byggeår og er preget av normal elde og 
slitasje. Vinduene er generelt i sluttfasen på forventet levetid og utskiftning av enkelte vinduer bør forventes i årene 
fremover. Alle vinduer som er testet fungerte greit på befaring.  Normalt vedlikehold må forventes.   

Levetidsbetraktninger 
Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.  
Normal tid før utskifting av tre og pvc vindu er 20 - 40 år.  
Vinduer produsert mellom 1965-1975 inneholder PCB og er spesial avfall. (Utenlandske vinduer frem til 1979)  

 
 

Utvendige dører 
Fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner er lagt til grunn for vurdering. Fuktsøk og vurderinger av påregnelige skader er 
foretatt i stikk prøver. Årstider kan ha innvirkning på observasjoner. 

TG 
1 

Beskrivelse 
Type  Antall Kommentar 
Hoveddør(er) 1 Skiftet i 2018 og i normal god stand. Tg 1 
Balkongdør(er) 1 Skiftet til pvc  i 2018 og i normal god stand. Tg 1 
Terrassedør(er) 1 Skiftet i 2018 og i normal god stand. Tg 1 
Kjellerdør(er) 1 Døren er skiftet i 2020 og i normal god stand. Tg 1 
Garasje 2 Skiftet i 2010 og i normal god stand. Tg 1 

 
Vurdering 
Alle dørene fungerer greit på befaring, normalt vedlikehold må generelt forventes.  

Levetidsbetraktninger 
Normal tid før kontroll og justering av dører, hengslede er 2 - 8 år.  
Normal tid før utskifting av tre dører er 15 - 30 år. 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Rom under terreng 
Fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner er lagt til grunn for vurdering. Fukt søk og vurderinger av påregnelige skader er 
foretatt i stikk prøver. Riss, eller fukt kommenteres. 

TG 
2 

Beskrivelse 
Fukt  Normal bakkefukt registrert. 
Kalkutslag Ikke registrert.  
Råte / kondens Ikke registrert. 

 
Vurdering 
Tatt alder i betraktning, fremstår kjeller i normal stand. Det er knyttet en naturlig risiko til å ha bolig under terreng og 
denne risiko øker i takt med alder på bygget. Vegger er foret ut og det er derfor begrenset undersøkelses muligheter.  
Tg pga normal elde.  

Rom under terreng er normalt forbundet med risiko. Ved utforing av vegger øker risikoen for skjulte feil. Takstmann benytter fukt indikator 
ved målinger, ved fukt lenger inne i veggen vil dette da ikke kunne oppdages. Drenering og fuktsikring har begrenset levetid. Eldre hus var 
normalt ikke tiltenkt innredning og kjøper overtar denne risiko. 

 
 

Fundamentering 
Visuelle observasjoner er lagt til grunn for vurdering. Det er ikke foretatt inngrep i terreng og undersøkelse er i stor grad 
basert på antagelser ut fra en helhetsvurdering.  

TG 
2 

Beskrivelse 
Grunntype Fjell/stein 

 
Vurdering 
Huset antas og stå på solide steinmasser. Vurdering er gjort på registrerte omgivelser og skjevheter målt i boligen. Huset 
ligger på en liten fjelltopp.  

Levetidsbetraktninger 
Solide steinmasser er evigvarende hvis fjell er av normal god kvalitet. 
Hus som står på jord / leire kan drenering av eiendommen medføre bevegelse i grunn. Dette gjelder også ved arbeid på nabo eiendom. 

 
 

Grunnmur 
Fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner er lagt til grunn for vurdering. Fukt søk og vurderinger av påregnelige skader er 
foretatt i stikk prøver. Riss, eller fukt kommenteres. 

TG 
2 

Beskrivelse 
Type grunnmur Betongmur.  
Sprekker/riss Noe mindre riss. 
Fuktsikring Delvis synlig.  

 
Vurdering 
Grunnmur med kjeller og støpt plate fremstår som noe varierende. Det er ikke registrert at det er noe problemer med 
muren, men noe vedlikeholdsarbeid anbefales. Fuktsikring er delvis synlig, men det mest er skjult under terreng, Tg pga 
naturlig elde og slitasje.   

Levetidsbetraktninger 
Normal tid før utskifting av boligens fuktsikring er 20 - 60 år. 
Kjellere bygget før 1985 må generelt forventes naturlig bakkefukt i pga datidens byggeskikk. 
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Terreng forhold 
Fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner er lagt til grunn for vurdering. Fukt søk og vurderinger av påregnelige skader er 
foretatt i stikk prøver. Riss, eller fukt kommenteres. 

TG 
1-2 

Beskrivelse 
Fall fra bolig Delvis.  
Drenering Takrenner delvis tilkoblet dreneringsrør. 

 
Vurdering 
Det er generelt anbefalt at terreng har fall på 1:50 på en lengde på 3 meter vekk fra boligen. Manglende fall kan 
medføre ekstra fukt på grunnmur. Huset ligger for øvrig høyt i terreng og det meste vil renne naturlig vekk. 
Normalt vedlikehold må generelt forventes. Tg pga normal elde.  

Levetidsbetraktninger 
Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år. 
Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år. 

 
 

Takkonstruksjon / taktekking 
Fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner er lagt til grunn for vurdering. Fuktsøk og vurderinger av påregnelige skader er 
foretatt der det er tilgjengelighet. Det blir ikke benyttet stige eller lign til undersøkelser. 

TG 
2 

Beskrivelse 
Type overflate Betong takstein. (1985) 
Skader / mangler Noen lekkasjer i takrenne registrert.  
Takrenner & nedløp Plast. 
Undertak Tilgjengelig via kott.  
Råte / Mott Ikke registrert.  

 
Vurdering 
Tak har normal elde og slitasje, men fremstår i normal stand tatt alder i betraktning. Årlig sjekk av takrenner og 
gjennomføringer anbefales på alle tak. Det mangler litt isolasjon i et kott og takrenner bør skiftes. Tg pga normal elde.  

Levetidsbetraktninger 
Normal tid før utskifting av betong takstein er 25 - 40 år. 
Normal tid før utskifting av undertaket er 40 - 80 år. Gjennomføringer/ ventiler bør skiftes etter 25-30. 
Hus bygget før 1985, er det relativt normalt at mus kan oppstå på loft på vinterstid.  

 
 

Generelt 
 Bygget generelt, her kommenteres andre relevante opplysninger om bygget eller eiendommen.  
 
Tomt 

Størrelse 903,7  m² 
Faktiske forhold på eiendommen er ikke sjekket, areal er innhentet fra nett og målebrev er ikke undersøkt. 
 
Vann & avløp 

Offentlig vann & avløp 
* Dette er normalt direkte avløp, men i enkelte tilfeller kan dette være septiktank.  
 
Elektrisk 

Type Automatsikringer 
Innholdsfortegnelse Ja 
Anlegg generelt Normal god stand. Det er opplegg til El-bil i garasjen.  

Sikring skap sjekkes for generell standard, samt type sikringer. Takstmann har for øvrig ikke kompetanse til å vurdere elektriske anlegg. På 
anlegg generelt er dette en helt overfladisk vurdering.  
 
Kommentar til egenerklæring 

Takstmann har ikke fått egenerklæring og kjøper må selv gjøre seg kjent med denne. 
 

 

Takstrapport
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Oppdragsnummer 2‐0113/20

Adresse Krokhaugvegen 29

Postnummer 4262 Poststed AVALDSNES

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 1985 Hvor lenge har du bodd i boligen? 35 år1 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? Tryg Polise/avtalenr. 6717541

Selger 1 fornavn Hedi Selger 1 etternavn Widvey

Selger 2 fornavn Arild Selger 2 etternavn Widvey

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

X

X

X

X

Nei Ja

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Firmanavn Rørleggerfirma Røsdal og Flisefirma Munoz

Redegjør for hva som er gjort og når Rør i rør montert på bad da det ble pusset opp i 2002 av Røsdal. Munoz smørt membran på vegger og gulv før det
de flisela bad i 2002.

Nei Ja

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Hvis ja, beskrivelse Munoz smørt membran på vegger og gulv.

Nei Ja

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Kommentar

Nei Ja

3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?

Kommentar

Nei Ja

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?

Hvis ja, beskrivelse Merket lukt i bod i kjeller. Vegg mot yttervegger revet. Byggmester kom på befaring og informerte om hvordan
det skulle bygges opp igjen.

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

X

X

X

X

X

X

X
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Nei Ja

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

Hvis ja, beskrivelse Pipebran høsten 2017. Feiervesenet sjekket pipe i etterkant med kamera og godkjente pipe for videre bruk.

Nei Ja

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

Kommentar

Nei Ja

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?

Hvis ja, beskrivelse Mus i bolig ved en anledning. Tettet åpning langs tilfarergulv med steinlim.

Nei Ja

9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Kommentar Det forekommer skrukkedyr i kjeller.

Nei Ja

10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Firmanavn Blikkenslager A. Thuen

Redegjør for hva som er gjort og når Montert pipebeslag i februar 2012.

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Firmanavn Elektro Kontakten, Norvent, ETR Elektro og Norelco

Redegjør for hva som er gjort og når Montert Downlighter i hall i mars 2006. Montert utvendig el kontakt for varmepumpe og varmekabler på WC og
vindfang i januar 2007. Montert nytt balansert ventilasjon anlegg i januar 2014. Oppgradert sikringsskap med
nye automat sikringer i januar 2015. Montert elbil lader i garasje.

Nei Ja

12.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Hvis ja, beskrivelse Fra Elektro Kontakten, Hjelmaas Elektriske, Siemens, ETR

Nei Ja

13. Kjenner du til om det utført kontroll av el‐anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?

Hvis Ja, når, hva og av hvem Haugaland Kraft februar 2015

Nei Ja

14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

Kommentar Montert el bil lader i garasje i januar 2019 av Norelco

Nei Ja

15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Kommentar

Nei Ja

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja

17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?

Kommentar

Nei Ja

18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tilleggskommentar

Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.

Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Boligselgerforsikring

Kommentar

Nei Ja

19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?

Kommentar

Nei Ja

20. Er det foretatt radonmåling?

Kommentar

Nei Ja

21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Hvis ja, beskrivelse Rom i kjeller som ikke var innredet byggeår.

Nei Ja

21.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Kommentar

Nei Ja

23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Kommentar

Nei Ja

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

Kommentar

Nei Ja

25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

Nei Ja

26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

Nei Ja

27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?

Nei Ja

28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP

X

X

X

X

X

X

X

X
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Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtalelovens kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Premietilbudet
som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler, deretter vil premien kunne justeres. Etter 6
måneder må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien på ny signeringsdato som
legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.
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©Norkart 2020

27.07.2020
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Karmøy kommune

88/210

UTM-32

Reguleringsplankart

Adresse: Krokhaugvegen 29

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.

Reguleringskart
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©Norkart 2020

27.07.2020
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Karmøy kommune

88/210

UTM-32

Grunnkart

Adresse: Krokhaugvegen 29

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

Grunnkart
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Midlertidig brukstillatelse
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Byggetegninger
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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

AVALDSNES KROKHAUGVEGEN 29

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: Krokhaugvegen 29, 4262 AVALDSNES
Gnr. 88 Bnr. 210 i Karmøy
Oppdragsnummer: 2-0113/20
basert på salgsoppgave datert 14.08.2020



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.

AVALDSNES KROKHAUGVEGEN 29





DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Christoffer K. Frøyland  /  T: 92678313  /  christoffer@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Fotvegen 1 A  /  4250 Kopervik  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


