
Prisant: 1 890 000 + omkSPANNE
Spannalia 8B, 5542 KARMSUND



KARMSUND SPANNALIA 8B2

                                                                       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



3KARMSUND SPANNALIA 8B

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: 

Leilighet

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 149 Bnr. 450 Snr. 9

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 890 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 60 m2 

Bra: 60 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 1 099 per måned

TOMT:

10158 m2 Felles eiet tomt



Kort om eiendommen

Strøken leilighet  
med nydelig bad og 
kjøkken - Solrik 
terrasse - Sentralt
Leiligheten har enkel og trappefri adkomst i 1. etasje og inneholder gang, 2 soverom, 

vaskerom, bad og åpen kjøkken/stueløsning. 

Like utenfor leiligheten finner en bod på 5 kvm med plassbygde hyller og innlagt strøm. 

Leiligheten er oppført i 2012, er pent brukt siden da og holder meget god standard. Flytt 

rett inn! 

Det er lagt parkett på gulv, fliselagt gang med varmekabler, tidsriktige fargevalg på 

vegger, nydelig og helfliset bad samt tiltalende kjøkken med hvite fronter og integrerte 

hvitevarer. 

Ingen bygg i front, fritt og med gode solforhold kveldstid på 18 kvm overbygd terrasse.

Attraktiv og sentral beliggenhet på Haugalandet midt mellom Raglamyr og Oasen. 

Kort avstand til en rekke butikker, dagligvarebutikk, flotte turområder og med gode 

bussforbindelser. 
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Lys og tiltalende stue med store vinduer som slipper inn masse naturlig lys
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Leiligheten har en moderne, åpen stue- og kjøkkenløsning
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Delikat, helfliset bad med dusjkabinett og vegghengt toalett
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Leiligheten har 2 romslige soverom. Hovedsoverommet ligger i direkte tilknytning til badet
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Leiligheten i Spannalia 8 b er en av få leiligheter som har oppgradert fra parkett til gulv med varmekabler og fliser, som er praktisk med tanke 

på våte sko og yttertøy
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Fra stuen er det direkte adkomst til overbygget terrasse på 18 kvm med herlige solforhold fra ca. 13:00 til 21.30 om sommeren
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Det følger med en utvendig bod på ca. 5 kvm med gode lagringsmuligheter
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KARMSUND

KARMSUND SPANNALIA 8B

Her vil 
dere trives...

Prosjektet Spannalia er et prosjekt for den som ønsker å bo sentralt på Haugalandet. 

Beliggende midt mellom Raglamyr og Norheim bor en midt i smørøyet med de fleste 

fasiliteter en kan ønske seg innenfor gangavstand. Området rundt er enda i utvikling og 

vil tiltrekke seg flere bedrifter i årene fremover.

Utallige butikker på Raglamyr med Amanda storsenter. På Norheim finnes en rekke 

butikker, Oasen storsenter, lege- og tannlegekontor. Godt kollektivtilbud ved hovedveien, 

hvor en også finner nyetablert dagligvarebutikk, bensinstasjon og Burger King. 

For den turglade har en turområde i naturskjønne omgivelser oppe ved Spannhelgeland 

og i populære Norheimskogen. Like ved leiligheten ligger Espira barnehage.

Denne leiligheten i Spannalia 8B har flott beliggenhet med gode solforhold fra ca. 13:00 

til langt på kveld. Utgang fra stue/kjøkkenet til stor og delvis overbygd terrasse. Her kan 

en virkelig nyte solen som en har til langt på kveld.

Leiligheten er for øvrig strategisk plassert med tanke på den nye T-forbindelsen mellom 

Haugesund, Karmøy og Bokn.

Ellers kort avstand til Nordhuset med Sportsklubben Nord som kan skilte med gode 

fasiliteter og et tilbud for fotball og håndball i de aller fleste aldersgrupper.
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Planløsning

Innhold
Leiligheten ligger i 1. etasje og inneholder:

Gang, 2 soverom, bad, vaskerom og stue/kjøkken.

- Romslig gang med god plass til yttertøy ønsker deg velkommen inn i denne leiligheten 

og Spannalia 8B. En av få leiligheter som har oppgradert fra parkett til gulv med 

varmekabler og fliser, som er praktisk med tanke på våte sko og yttertøy. 

- Åpen og luftig stue/kjøkken som går fra yttervegg til yttervegg, noe som gir 

gjennomgående lys i rommet gjennom vindusflater på kjøkkenet og i stort stuevindu. I 

stue/kjøkkenløsningen har en plass til spisebord og stort sofahjørne. Peisovn sørger for 

kos og god oppvarming av en allerede varm leilighet. 

- Tiltalende kjøkken med hvite fronter, fliser mellom under- og overskap samt god skap- 

og benkeplass. Utgang fra rommet til 18 kvm overbygd terrasse med sol fra ca. 13:00 til 

21:30 sommerstid. 

- Badet ligger som hjerte av leiligheten, er nydelig og helfliset. Flott baderomsinnredning, 

sideskap, vegghengt toalett og dusjkabinett. Adkomst videre fra badet til stort 

hovedsoverom med god plass til dobbeltseng, to nattbord og rikelig med 

garderobeplass. 

- Tidligere hadde en vaskemaskin på badet, men i 2017 gjorde en om boden i leiligheten 

til vaskerom. En løsning som er plassbesparende på badet, i tillegg til at badet blir enda 

flottere. På vaskerommet har en opplegg for vaskemaskin, plass til tørketrommel, 

anlegget for den balanserte ventilasjonen, rør-i-rør systemet, motoren til 

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

BRA 60 m2
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0169/20

Adresse:
Spannalia 8B, 5542 KARMSUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 149 Bnr. 450 Snr. 9 i Karmøy kommune
Sameiebrøk 1/60

Eiers navn:
Trude Jacobsen og Trond Risløv

Prisantydning:
1 890 000,-

Kjøpers omkostninger:
47 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
7 400,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
56 022,- (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,-.

Total kjøpesum:
1 946 022,-

Andel fellesformue:
10 852,- 16.10.2020

Felleskostnader/Husleie:
1 099,- per mnd.
Fellesutgifter, kr 800,-
Altibox, kr 299,-

Posten "fellesutgifter" inkluderer blant annet 
felles bygningsforsikring, strøm i fellesarealer, 
vaktmestertjenester og forretningsførsel.

Eiendomstype:
Leilighet

Eierform:
Eierseksjon

Utleie:
Det vil normalt være anledning til å leie ut hele 
boligen, men utleie må meldes styret for 
registrering.

Standard:
- Leilighetskompleks og innflytningsklar leilighet 
med nyere byggeår i 2012. 
- Leiligheten er tiltalende innredet, har liten 
slitasje og holder god standard. 
- Lik parkett lagt i gang, på soverom og i 
stue/kjøkken, som sammen med "I vinden" 
fargevalg på vegger, gir leiligheten et tidsriktig 
uttrykk. Vegger i gang, hovedsoverom og i stue 
er malt i perioden 2017-2020. 
- Gang leveres med parkett på gulv, i denne 
leiligheten er gang oppgradert med varmekabler 
og fliselagt gulv. 
- Tiltalende Svane kjøkken med hvite fronter, 
grå benkeplate og fliser mellom under- og 
overskap fra 2013. Videre kan kjøkkenet skilte 
med integrert oppvaskmaskin (ny i 2015), 
komfyr og platetopp. 
- Nydelig, helfliset bad med lyse, lette fargevalg 
og varmekabler i gulv. Vegghengt toalett, 
dusjkabinett, sideskap, flott 
baderomsinnredning og servant. Det er opplegg 
for vaskemaskin på badet. 
- I bod med sluk og varmtvannstank ble det lagt 
opp for vaskemaskin og innredet som vaskerom 
i 2017. På vaskerommet har en plass til 
tørketrommel, anlegget for den balanserte 
ventilasjonen, rør-i-rør systemet og motoren til 
sentralstøvsugeren. 
- Terrasse beiset i 2018.

Areal:
P-rom: 60 m2

Bra: 60 m2

P-rom innhold:
Leiligheten ligger i 1. etasje og inneholder:

Gang, 2 soverom, bad, vaskerom og 
stue/kjøkken.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
Byggeår:
2012

Antall soverom:
2 soverom 

Antall rom:
3 rom 

Etasje:
1.etg. 

Parkering:
Fast biloppstillingsplass for leiligheten som 
nærmeste rekke til leiligheten (p-plass nr. 2 fra 
høyre).

Rikelig med gjesteparkeringsplasser.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
- Veggkonstruksjonen med reisverk i tre. 
Utvendig fasade har liggende og stående 
kledning av tre.
- Vinduer og dører er fra byggeår (2012).

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Arnfinn Knutsen
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Varmekabler i gang og på bad. 
Peisovn i stuen. 

Ellers elektrisk oppvarming.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket C - ORANSJE

Beskaffenhet:
Pent opparbeidet fellestomt med grøntareal og 
lekeplass. 

Stor og asfaltert gårdsplass som har rikelig 
med parkeringsplasser for gjester. Fast 
biloppstillingsplass for leiligheten som 
nærmeste rekke til leiligheten (p-plass nr. 2 fra 
høyre).

Utvendig bod som er dør nummer 4 fra høyre. 
Boden er på ca. 5 kvm med innlagt strøm og 
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plassbygde hyller med god oppbevaringsplass.  

Tomteareal:
10158 m2

Tomt/Eierform:
Felles eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
424 726,- for 2018

Kommunale avgifter:
9 317,- 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:
Ferdigattest for boligblokk foreligger og er 
datert 09.05.2017.

Diverse:
- Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.
- Kun integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger 
i handelen.

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:

1149/149/450/9:
08.01.2014 - Dokumentnr: 15840 - Best. om 
vann/kloakkledn.
Rettighetshaver:  Karmøy Kommune 
Org.nr: 940 791 901 
Gjelder denne registerenheten med flere 

15.05.2013 - Dokumentnr: 389375 - 
Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 9 
Formål: Bolig 
Tilleggsdel: Bygning 
Sameiebrøk: 1/60

Sameie:
Sameiet Spannalia 2
Org.nr.: 912130746

Forretningsfører:
Haugesund Boligbyggelag

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: kr. 34 022,-
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.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøperforsikring. 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 rettsområder i 
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2.800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
kontraktsmøtet. Pris for borettslag og 
aksjeleiligheter: kr. 4.100/6.900,-, selveier og 
rekkehus: kr. 7.400/10.200,-, enebolig, 
tomannsbolig, fritidsbolig og tomt: kr. 
11.500/14.400,-. Ta kontakt for ytterligere 
informasjon.

Salgsoppgavedato:
26.10.2020
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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 Karmøy 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

Oppdragsnummer 2‐0169/20

Adresse Spannalia 8B

Postnummer 5542 Poststed KARMSUND

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2018 Hvor lenge har du bodd i boligen? 1 år8 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

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

Selger 1 fornavn Trude Selger 1 etternavn Jacobsen

Selger 2 fornavn Trond Selger 2 etternavn Risløv

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?

Redegjør for hva som er gjort og når Forrige eier la opp opplegg til vaskemaskin i bod/teknisk rom og blendet gammelt uttak for vaskemaskin på bad.
Han har oppgitt at det ble gjort som vennetjeneste av rørlegger venn med fagbrev, og at det ikke medfølget noe
garanti på jobben. Ny baderomsinnredning ble også satt inn ved egeninnsats.

Nei Ja

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

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?

Redegjør for hva som er gjort og når Forrige eier la opp opplegg til vaskemaskin i bod/teknisk rom og blendet gammelt uttak for vaskemaskin på bad.
Han har oppgitt at det ble gjort som vennetjeneste av rørlegger venn med fagbrev, og at det ikke medfølget noe
garanti på jobben. Ny baderomsinnredning ble også satt inn ved egeninnsats.

Nei Ja

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

Kommentar

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?
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Hvis ja, beskrivelse Vanskelig å få fyr grunnet balansert ventilasjon. Må som regel lukke opp et vindu for å få fyr, men brenner godt
når det først har tatt fyr.

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?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

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?

Redegjør for hva som er gjort og når Tidligere eier koblet opp lys på terrassen i 2013, egeninnsats.

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)?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar Er en plan for å lage opplegg for dette i sameiet, er enda ikke klart.

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)?

Hvis Ja, når, hva og av hvem? Lysene som ble lagt opp på terrassen i 2013. Egeninnsats av tidligere eier.

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?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

20. Er det foretatt radonmåling?

Kommentar
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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

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.

Når 2015

Verdi 28

Nei Ja

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

Kommentar

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?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

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?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar
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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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1 

 

        VEDTEKTER FOR SAMEIET SPANNALIA 2 

                                                            sist endret på sameiermøte 04.04.19 

 

1 

 

Sameiets navn er SPANNALIA 2 

 

2 

 

Eiendommen, gnr.149, bnr. 450 i Karmøy kommune, ligger i sameiet mellom eierne av de 60 

eierseksjonen som bebyggelsen på eiendommen er oppdelt i, jfr. Oppdelingsbegjæring datert 

12.03.13, tinglyst 15.05.13.  Alle seksjonene er boligseksjoner. 

 

Hver leilighet har rett til 1 – en utebod og 1 – en parkeringsplass/carport 

 

Bruksrett til terrasse har leilighet i første etasje som har utgang til terrasse begrenset til maks 3 

meter ut fra bolig i boligens bredde. 

 

Tomten og alle deler av bebyggelsen som i henhold til oppdelingsbegjæringen ikke omfattes av 

seksjoner, er fellesarealer.  

 

3 

 

Sameiets formål er å ivareta seksjonseiernes fellesinteresser og å sikre forsvarlig drift og vedlikehold 

av fellesområder, eiendeler mv. tilhørende sameiet.  

 

4 

 

Med de begrensinger som måtte følge av lov og disse vedtekter har seksjonseierne full og eksklusiv 

disposisjonsrett over sine seksjoner. Ethvert salg og framleie skal meldes til styret eller 

forretningsfører for registrering.  

 

Seksjonseierne har ikke forkjøpsrett eller innløsningsrett. Sameiet har ikke oppløsningsrett. 

 

5 

 

Sameiets øverste organ er sameiermøtet. 

 

Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Styret innkaller skriftlig til 

sameiermøte med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkalling – som sendes ut til alle sameiere med 

kjent adresse, jf. eierseksjonslovens §35, tredje ledd - skal angi tid og sted for møtet, samt 

dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møtet. Med innkalling skal også følge beretning 

med revidert regnskap. 

 

Forut for ordinært sameiermøte skal styret varsle sameieren om dato for møtet og om frist for 

innlevering av saker som ønskes behandlet. Forslag som en seksjonseier ønsker å behandle på 

årsmøte, skal sendes inn til styret senest 21 dager før møtet. 

 

I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter loven 

eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet 

være angitt i innkallingen. Saker som en sameier ønsker behandlet i det ordinære sameiermøtet, skal 

nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 5, 3.avsn..  
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På det ordinære sameiermøtet behandles: 

 

1. Styrets beretning og sameiets årsregnskap. 

2. Valg av styre og varamenn. 

3. Budsjett med vedlikeholdsprogram. 

4. Andre saker som er nevnt i innkallingen 

 

6 

 

Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når to sameiere som til 

sammen har minst en tiendedel av stemmene  framsetter skriftlig krav om det og samtidig angir 

hvilke saker som ønskes behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med 

minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkalling skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli 

behandlet. 

 

7 

 

På sameiermøte har samtlige seksjonseiere stemmerett, med 1 stemme hver seksjon eier. Alle 

beslutninger treffes med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer, hvis ikke vedtektene sier 

noe annet. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra sameiermøtet. 

 

Vedtektsendring krever 2/3 flertall i sameiermøte der alle seksjonseierne må være representert. Det 

samme gjelder for avgjørelser hvor gjennomføringen er forbundet med betydelige utgifter. 

 

Det kreves minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om: 

 a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter 

forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, 

 b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter, 

 c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller 

skal tilhøre sameierne i fellesskap,  

 d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom, som går ut over vanlig forvaltning, 

 e) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet formål,

  

 f) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 12 annet ledd annet punktum, 

 g) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo - eller bruksinteresser og som går ut over 

vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for 

sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene, 

 h) endring av vedtektene. 

 

 Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som 

innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige sameiere. 

 

 

 

Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder: 

- at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet ved like 

- innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over seksjonen 

- innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene enn det som følger 

av pkt. 11. 

 

En seksjonseier kan avgi stemme ved fullmektig som har skriftlig og datert fullmakt. For en seksjon 

med flere eiere kan det bare avgis en stemme. 
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8 

 

Sameiet ledes av et styre som består av en styreleder og 4 andre medlemmer og med 1 varamedlem. 

 

Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlem velges for ett år. 

Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. 

 

Styret skal velges av sameiermøtet. Sameiermøtet velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger 

nestleder blant sine medlemmer.  

 

Styret er ansvarlig for forvaltning av sameiets fellesanliggender i samsvar med lov, vedtekter og 

årsmøtevedtak. Styret ansetter, sier opp og avsetter forretningsfører og andre funksjonærer, gir 

instruks for dem, fastsetter lønn og fører tilsyn med at de oppfyller sine forpliktelser. 

 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede, jfr 

eierseksjonsloven §56. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møtelederen 

dobbeltstemme. 

 

Styret representerer sameierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder sameiernes 

felles rettigheter og plikter. 

 

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Av protokollen skal det klart fremgå hvilke saker 

som er behandlet, vedtak og dissens. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styre -

representanter.  

 

9 

 

Sameiermøtet treffer bestemmelser om hvorledes fellesareal/fellesrom skal benyttes, med de 

begrensninger som følger av de nedenfor stående pkt. og  pkt. 11 for de arealer som er undergitt 

eksklusiv bruksrett tillagt en/flere seksjonseiere alene. Hver seksjonseier plikter å medvirke til at 

fellesareal/fellesrom blir holdt ryddig og rengjort innenfor de begrensninger som følger av pkt. 11. 

 

10 

 

Eiendommen skal til enhver tid holdes forsvarlig vedlike. For sameiets felles forpliktelser, er den 

enkelte seksjonseier ansvarlig for sin sameiebrøk med de begrensninger/tillegg som måtte følge av 

pkt. 11. 

 

Pålegg som blir gitt av offentlige myndigheter kan styret gjennomføre, og seksjonseierne er forpliktet 

til å betale omkostninger for dette i overensstemmelse med de prinsipper om kostnadsdekning som 

følge av vedtektene.  

Sameierne er forpliktet til å vedlikeholde felles vann- og avløpsledning over tomten.  

 

Alle felles utbedrings- og vedlikeholdsarbeider som nevnt vedtas med alminnelig flertallsbeslutning i 

sameiermøtet. 

 

Dersom pålegget ikke etterkommes, kan sameiermøte med 2/3 flertall, vedta å la arbeidene utføres 

for vedkommende seksjonseiers regning. 

 

10.1  Sameiernes vedlikeholdsplikt 

 

(1) Den enkelte sameier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til 

forsvarlig vedlike, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Sameierne skal 
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vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, 

ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og 

vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.  

 

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap 

fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr 

inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, 

gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.  

 

(3) Sameieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og 

fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets  

felles-/hovedledning. Sameier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o. l.  

 

(4) Sameieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.  

 

(5) Oppdager sameieren skade i boligen som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter sameieren 

straks å sende melding til sameiet.  

 

(6) Sameierne kan bli erstatningsansvarlig overfor sameiet og andre sameiere for tap som følger av 

forsømt vedlikehold. 

 

10.2 Sameiets vedlikeholdsplikt  

 

(1) Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke 

ligger på sameierne.   

 

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal sameiet 

holde ved like. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er 

til vesentlig ulempe for sameieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av 

vinduer. 

 

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av 

isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende 

veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med 

unntak av varmekabler.  

 

(4) Sameieren skal gi adgang til boligen slik at sameiet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder 

ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke 

er til unødig ulempe for sameieren eller annen bruker av boligen. 

 

(5) Sameierne kan kreve erstatning fra sameiet for skader som følger av forsømt vedlikehold fra 

sameiet. 

 

11 

 

Seksjonseierne er forpliktet til å betale alle felleskostnadene som fordeles forholdsmessig på seksjon 

på grunnlag av sameierbrøken, eventuelt pr leilighet: 

 

1. Eierne av leiligheter med balkong er ansvarlig for nødvendig tilsyn og renhold av balkongen, 

slik av avløp til enhver tid fungerer tilfredsstillende.  
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2. For skade på ethvert fellesareal kan styret, eventuelt de som har eksklusiv bruksrett og 

således vedlikeholdsplikt til det aktuelle fellesareal, kreve at den som har påført skaden eller 

på annen måte er ansvarlig for de som har påført skaden, bekoste reparasjon av denne. 

 

12 

 

Seksjonseierne skal innbetale forskuddsvis den 1. hver måned et a akontobeløp fastsatt av sameierne 

på sameiermøtet eller av styret til dekning av årlige budsjetterte fellesforpliktelser, jfr. pkt.10.  

Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre 

fellestiltak på eiendommen, dersom sameiermøtet har vedtatt slik avsetning.  

 

Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter anses som mislighold fra seksjonseieres side. 

 

De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av 

sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 25. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver 

bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes 

gjennomført. 

 

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk. 

 

13 

 

Seksjonseierne er selv ansvarlig for og betale alt innvendig vedlikehold av seksjon samt drift og 

vedlikehold av det som kommer i tillegg til den enkelte seksjonseiers bruksrett, jfr. pkt. 9 og 11. 

Styret har rett til å gi pålegg om vedlikehold og reparasjonsarbeider for ethvert forhold hvor dette 

finnes påkrevd av bygningsmessige hensyn. 

 

Dersom pålegget ikke etterkommes, kan sameiermøtet la arbeidene utføres for vedkommende 

seksjonseiers regning. 

14 

 

Styret og seksjonseierne kan ikke motsette seg innvendig ombygging som gjelder endringer eller 

utnyttelse av seksjonene. Slike ombygninger skal imidlertid i god tid før arbeidet tar til, skriftlig 

meddeles styret til orienteolvring. 

 

Utvendig tilbygg, endringer eller inngrep i fasaden, kan ikke foretas med mindre styret og eventuelt 

sameiermøtet har vedtatt det, samt godkjennelse fra bygningsmyndighetene foreligger. 

15 

 

Eiendommen skal til enhver tid holdes tilstrekkelig forsikret (Huseierforsikring – huseierkasko) i 

godkjent selskap. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og holdes vedlike. Ekstra 

innredningsarbeider og påkostninger utover det som er standard og omfattes av byggets 

fellesforsikring, må seksjonseier selv dekke med forsikring, samt innbo.  

 

16 

 

Hvis bygningen skulle bli totalskadet av en eller annen grunn, blir seksjonseierne sameiere i grunnen 

og et eventuelt erstatningsbeløp basert på den enkelte seksjonseiers sameierbrøk. 

 

Ved partiell skade av fellesareal etc. avgjør sameiermøte eller ekstraordinært sameiermøte ved 

alminnelig flertall hvorledes det skal forholdes i overensstemmelse med de regler som gjelder for 

kostnadsdeling iht. nærværende vedtekter.  
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Ved skade på den enkelte seksjon bærer seksjonseier risikoen for skaden eller ødeleggelsen. Dvs. at 

seksjonseieren disponerer det erstatningsbeløp som måtte bli utbetalt i forbindelse med evt. 

forsikringsbeløp. Evt. selvassuranse som faller på sameiets forsikring skal dekkes av fellesutgifter. 

 

17 

 

Dersom en seksjon overdras, er kjøper solidarisk ansvarlig for ubetalt andel av fellesutgifter til 

sameiet (husleie, evt. andre utgifter som sameier har bestemt), blir betalt dersom ikke selger har 

betalt pr. overtakelsestidspunkt.  

 

18 

 

Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan styret pålegge 

vedkommende å selge seksjonen. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir 

sameiet rett til å kreve seksjonen solgt.  

 

Medfører en seksjonseiers oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, 

eller er seksjonseiers oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan 

sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelses-lovens kapittel 13. 

 

19 

 

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv 

eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. 

 

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning på sameiermøtet om avtale 

med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til sameiet. Det 

samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter eierseksjonslovens §§ 26 

og 27.  

 

Sameiermøtet, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse 

sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.  

 

For øvrig kommer lov om eierseksjoner av 27.mai 1997 nr. 31 til anvendelse. 
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Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK ◦ Telefon: 52 85 75 00 ◦ e-post: post@karmoy.kommune.no 

 

A Utvik AS 

Postboks 75 

 

4299 AVALDSNES 

 

 

  

Dato: 

Saksbeh: 

Saksnr: 

Løpenr: 

Arkivkode: 

Deres ref: 
 

  

09.05.2017 

Jonny Hetleflåt 

12/2074-12 

28123/17 

GNR 149/450 

 

 

 

FERDIGATTEST 

Jfr. plan- og bygningsloven § 21-10 

 
Gjelder:  Nybygg. Boligblokk, 8 leiligheter m/frittstående bygning 

med 8 boder. 

Byggested:  Spanne,  

Gnr./Bnr. 149/450 

Tiltakshaver:  A Utvik AS 

Ansvarlig søker: A Utvik AS 

Saken er behandlet som delegert saknr.              388/12 

 

Ferdigattesten gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jfr. plan- og 

bygningsloven § 21-10 og forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, SAK § 8-1. 

 

Den fremlagte dokumentasjon bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, og 

som ellers følger av gjeldende bestemmelser, er dokumentert og oppfylt. 

 

Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i rammetillatelse med senere tillegg. 

 

 

  

 

Med hilsen 

 

Kjell B. Gilje 

forvaltningssjef 

Jonny Hetleflåt 

avdelingsingeniør 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. 
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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

KARMSUND SPANNALIA 8B

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: Spannalia 8B, 5542 KARMSUND
Gnr. 149 Bnr. 450 Snr. 9 i Karmøy
Oppdragsnummer: 2-0169/20
basert på salgsoppgave datert 26.10.2020



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.
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 
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