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HAUGESUND ODDAGATA 40 A2

                                                                       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

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. 28 Bnr. 867

i Haugesund kommune

AKSJE:

Aksjenr. 

i Tornesbygg AS

AREAL: 

P-rom: 66 m2 

Bra: 73 m2 

PRIS: 

Prisantydning: 1 590 000,-

+ Fellesgjeld: 200 596,-

+ Omkostninger: 5 160,-

Totalpris: 1 795 756,-



Kort om eiendommen

Flott leilighet med 
tiltalende kjøkken 
fra 2011 og bad fra 
2012 - Sentralt
Nyoppusset, tiltalende og innflytningsklar leilighet i etterspurt og attraktivt område ved 

Skeisvann. 

Her flytter man rett inn i en nyoppusset leiligheten med nylagt hvit-tonet parkett på alle 

gulv, nye gipsvegger og tak som er tidsriktig malt, nytt og flott bad fra 2012,  samt 

tiltalende og stort kjøkken fra 2011. 

Leiligheten har enkel adkomst i byggets første etasje, og rommer gang, bad, 2 soverom 

og åpen kjøkken/stueløsning med utgang til overbygd og solrik terrasse. I tillegg har en 

2 boder og stort loftsrom på 7 kvm. 

I Oddagata 40A bor i et attraktiv område med utallige aktivitetsmuligheter i område, 

som flere idrettsklubber med tilhørende fasiliteter, turnhall, svømmehall, ishall og mye 

mer. 

Lett tilgang på byens flotte turområder og gangavstand til Haugesund sentrum. 
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Lys og luftig stue med utgang til solrik terrase
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Utvidet og renovert bad med dusjhjørne og plass til vaskemaskin
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2 soverom i leiligheten hvor av det ene faller naturlig som hovedsoverom med god plass til dobbeltseng, nattbord og garderobeplass
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Alt en skulle ønske seg av tur- og aktivitetsmuligheter ved Vangen og Haraldsvang
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Her vil 
dere stortrives...

Denne leiligheten i Oddagata 40 A har flott beliggenhet, og er sentralt plassert i ett 

attraktivt område i Haugesund. Med utgang fra stue/kjøkken kommer en til solrik 

terrasse. 

Rundt Haraldsvang finner en eldorado av aktivitetsmuligheter. Med sportsklubber som 

Djerv 1919, Haugar og vard skal det ikke stå på fasilitetene eller tilbudet. Videre kan 

område by på flere treningssentre, svømmehall, turnhall og ishall. Kort avstand til 

barnehager og skoler i alle alderstrinn. Her har en alt i nærområde. 

Lett tilgang til byens turområder i Vangen og Djupadalen. Vangen er perfekt for koselig 

spaserturer eller joggeturer. I varmere tider kan Vangen by på volleyballbaner, 

fotballbinger og bading med stupebrett i de fleste høyder. Ta på joggeskoene eller 

turskoene, og ta deg en kveldstur i Vangen eller til Skeisvatnet. Ellers kort 

gang/sykkelavstand opp til Djupadalen med utallige turløyper og gode bademuligheter.

Her ligger alt til rette for en urban tilværelse. Kort gang- og sykkelavstand til sentrum, 

og har tilgang til alle fasiliteter sentrumskjernen har å by på. Legg middagen til kaien, og 

nyt ett bedre måltid på en av byens resturanter med mat av god kvalitet. I sentrum er 

det tilgang til spennende butikker i gågaten, og byens kjøpesenter, Markedet, med 25 

butikker og godt utvalg. Kveldsunderholdning kan man finner på kaien, med ulike pubber 

og nattklubber, som blant annet arrangerer quiz, live-musikk/konserter og shuffleboard.



Planløsning

Innhold
Leiligheten ligger i 1. etasje og inneholder:

1. etasje: 

Gang, bad, 2 soverom og åpen kjøkken/stueløsning. 

- Åpen og luftig kjøkken/stueløsning med plass til sofahjørne og stort spisebord. 

- Utgang fra stue/kjøkken til romslig og overbygd terrasse med gode solforhold. 

- Tiltalende kjøkken som er stort og har rikelig med både skap- og benkeplass. 

- 2 soverom i leiligheten hvor av det ene faller naturlig som hovedsoverom med god 

plass til dobbeltseng, nattbord og garderobeplass. 

- Utvidet og renovert bad med plass til vaskemaskin og med dusjhjørne. 

I underetasjen: 

Bod på ca. 6 kvm. 

I loftsetasjen: 

Stort loftsrom på ca. 7 kvm.  

Bod med gulvareal på ca. 8 kvm (ikke målbart areal)
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 73 m2
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Del 2 - Oddagata 40 A

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0136/20

Adresse:
Oddagata 40 A, 5519 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 28 Bnr. 867 i Haugesund kommune

Aksje:
Aksjenr. 2 i Tornesbygg AS.

Eiers navn:
Eli Kongshavn

Prisantydning:
1 590 000,-

Kjøpers omkostninger:
1 060,- Noteringsgebyr pant (pr. 
pantedokument)
4 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
----------------
5 160,- (omkostninger totalt)

I tillegg til ovennevnte kommer medlemskap i 
Haubo kr. 400,-. Deretter kr. 250,- per år. Det tas 
forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. 
Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil 
endre de totale omkostningene med kr. 2 800,-.

Andel fellesgjeld:
200 596,- pr. dato 02.09.2020

Total kjøpesum:
Prisantydning: 1 590 000,-
+ Fellesgjeld: 200 596,-
+ Omkostninger: 5 160,-
Totalt: 1 795 756,-

Andel fellesformue:
26122,- 02.09.2020

Felleskostnader/Husleie:
3 309,- per mnd.
Fellesutgifter, kr 3 100,-
Parkeringsplass, kr 50,-
Altibox, kr 159,-

Eiendomstype:
Leilighet

Eierform:
Aksje

Utleie:
Fremleie av boligen må godkjennes av 
aksjelagets styre. Borettslagslovens kap 5 
gjelder for aksjeboliger. Det betyr at §5-3 til §5-
6 gjelder som for borettslag (må bo ett år, 
deretter saklig grunn for utleie opptil 3 år).

Standard:
- Renovert, innflytningsklar leilighet i 
firemannsbolig med velholdt fasade. 
- Nyere taktekking.
- Vindu hovedsoverom fra 2012, nyere vindu på 
bad, vindu kjøkken 2011, stort vindu i stue fra 
2010 og nyere ytterdør. 
- Hele leiligheten ble renovert trolig i perioden 
2011-2012 med nye gulv og nye overflater på 
vegg og tak. 
- Iflg. tidligere salgsoppgave ble det lagt opp 
ekstra lydisolering mot 2. etasje med lydbøyler 
og dobbelt lag med gipsplater. 
- Det er lagt hvit-tonet eikeparkett i hele 
leiligheten som gir en gjennomgående og fin 
helhet.
- Det er nye gipsvegger- og tak i leiligheten som 
er malt i lyse og tidsriktige farger. 
- Pent, tidløst bad fra 2012 med fliser på gulv og 
baderomsplater på vegg. Videre kan badet skilte 
med varmekabler, opplegg for vaskemaskin, hvit 
baderomsinnredning, overskap med speil og 
dusjhjørne med to glassdører.   
- Tiltalende kjøkken fra 2011 med grålige fronter 
og steinaktig benkeplate. Integrert 
kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin, komfyr og 
platetopp. 
- Trukket opp det meste av ledningsnettet i 
leiligheten på nytt og med nytt sikringsskap iflg. 
tidligere salgsoppgave. 
- Det er laget nytt rør-i-rør system i det meste 
av leiligheten iflg. tidligere salgsoppgave. 
- Borettslaget har gjort omfattende arbeid på 
drenering i 2016-2017. 
- Altibox tv og internett. 
- Nyere peisovn i stue.

Areal:
P-rom: 66 m2

Bra: 73 m2

P-rom innhold:
1. etasje: Gang, bad, 2 soverom og åpen 
kjøkken/stueløsning. 

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
Byggeår:
1951

Antall soverom:
2 soverom

Antall rom:
3 rom

Etasje:
1. etg.

Parkering:
Det er selger opplyser at leiligheten har 
parkerigsplass som inngår i felleskostnadene (kr 
50,- pr. måned for parkeringsplassen).

Endring i akjselaget kan medføre til endringer i 
parkeringsrettighetene. 

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
- Bygningen er oppført i bindingsverk over 
muren. Utvendig fasade har liggende kledning 
av tre.
- Saltakskonstruksjon av tre. Konstruksjonen er 
bygget med sperrer.
- Taket er tekket med metallplater med 
takpanneprofil. Taktekkingen er av nyere dato. 
Undertak av pløyde bord.
- Etasjeskillere av tre.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Arnfinn Knutsen
ligger vedlagt i salgsoppgaven. 
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Oppvarming:
Varmekabler på bad. Trolig nye fra renoveringen 
av badet i 2012, men dette er ikke beskrevet 
spesifikt i tidligere salgsoppgave, så det kan 
ikke garanteres.  

Peisovn stue. Ellers elektrisk oppvarming.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

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:
Opparbeidet fellestomt med gruset gangvei, 
gressplen og med egen terrasse med utgang 
fra stue/kjøkken. 

Tomteareal:
2858 m2

Tomt/Eierform:
Felles eiet tomt.

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.
Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra 
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt 
sjekke skatteetatens boligkalkulator for 
estimert ligningsverdi. Se 
www.skatteetaten.no,-

Kommunale avgifter:
Inkludert i fellesutgiftene.

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 foreligger og er datert 27.04.1952.

Diverse:
- Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.
- Alle leilighetene har rom (hybel) på loftet som 
de ikke får leie ut.
- Det er ikke anledning til å ha dyr i leiligheten 
uten styrets samtykke.

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

15.08.1950 - Dokumentnr: 1086 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1106 Gnr:28 Bnr:192 
EIENDOMMEN OVERFØRT FRA ANNEN 
KOMMUNE

Aksjelag:
Tornesbygg AS
Org.nr.: 976874862

Styregodkjennelse:
Vedtektsbestemt styregodkjennelse er ikke en 

forutsetning for handelen. Kjøper er forpliktet til 
å gjennomføre handelen uavhengig av om 
kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent 
av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for 
å bli godkjent som ny aksjeeier påhviler kjøper. 
Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke 
er godkjent som ny aksjeseier, har kjøper dog 
ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. 
borettslagslovens § 4-5 (2)

Lånevilkår fellesgjeld:
Lånenummer: 13552689, Den Norske Stats 
Husbank
Annuitetslån
4 terminer per år.
Rentesats per 02.09.2020: 0.92% pa.
Antall terminer til innfrielse: 47
Saldo per 02.09.2020: 1 547 371,-
Andel av saldo: 64 474,-
Første termin/første avdrag: 01.09.2007 ( siste 
termin 01.06.2032 )

Lånenummer: 32408371065, Haugesund 
Sparebank
Annuitetslån
2 terminer per år.
Rentesats per 02.09.2020: 3.15% pa. 
Antall terminer til innfrielse: 38
Saldo per 02.09.2020: 3 266 931,- 
Andel av saldo: 136 122,-
Første termin/første avdrag: 31.12.2018 ( siste 
termin 30.06.2039 )

Forretningsfører:
Haugesund Boligbyggelag

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Provisjon: kr. 24 505,-
Markedspakke: kr. 12 500,-
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 
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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.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Salgsoppgavedato:
2020-12-04

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 ansvarlig megler:
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. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

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

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

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

Kjøp av aksjeleilighet - Informasjon:
En aksjeleilighet har mye til felles med 
borettslagsleilighet. Men i motsetning til å kjøpe 
en andel, kjøpes en aksje med tilknyttet 
bruksrett til en bestemt bolig. Ved kjøp av aksje 
med tilknyttet bruksrett blir man medeier i 
boligaksjeselskapet og får medbe- 
stemmelsesrett sammen med de andre 
aksjonærene. Som regel kan aksjene (med 
tilhørende bruksrett til boligen) selges fritt til 
markedspris, men det kan være avtalt former 
for forkjøpsrett som må sjekkes i hvert tilfelle. 
Det er ikke lenger tillatt å organisere 
boligselskap under denne eierformen. Ved kjøp 
er det aksjen som tiltransporteres kjøperen. Det 
blir utstedt/transportert leiekontrakt mellom 
aksjeselskapet og kjøperen.

Vi oppfordrer alle interessenter til å sette seg 
inn i aksjelagets vedtekter, husordensregler, 
regnskap, budsjett og årsberetning. 
Dokumentene kan sees hos megler.
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Oppdragsnummer 2‐0136/20

Adresse Oddagata 40A

Postnummer 5519 Poststed HAUGESUND

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2019 Hvor lenge har du bodd i boligen? 0 år7 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

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

Selger 1 fornavn Eli Selger 1 etternavn Kongshavn

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 Faglært vennetjeneste elektriker, murer og rørlegger (ingen garanti). Tidligere eier var selv tømrer.

Redegjør for hva som er gjort og når Renovert bad ca. 2012

Nei Ja

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Hvis ja, beskrivelse I følge tidligere egenerklæring

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?

Firmanavn faglært vennetjeneste

Redegjør for hva som er gjort og når I følge tidligere egenerklæringen. Usikker, trolig utskiftninger på rør i forbindelse med nytt kjøkken og bad.

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 Drenering utbedret i regi av borettslag

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?

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

X

X

X

X

X

X

X

X
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Kommentar

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?

Firmanavn Inge Vaaga AS

Redegjør for hva som er gjort og når Ny terrasse august 2016. Arbeid på fasade utført oktober 2018.

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 Faglært vennetjeneste elektriker

Redegjør for hva som er gjort og når Alt er gjort.

Nei Ja

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

Kommentar Usikker

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

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?

Kommentar

Nei Ja

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

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

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.

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?

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

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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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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Reguleringsplankart
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Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.
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Vedtekter  
 
 
for Tornesbygg AS boligaksjeselskap, org nr 976 874  862. 
 
vedtatt på konstituerende generalforsamling den 06. 06.1950, sist endret den 
04.04.2016. 
 
 
1. Innledende bestemmelser 
 
1-1 Formål 
Tornesbygg AS er et boligaksjeselskap som har til f ormål å skaffe 
aksjeeierne bruksrett til egen bolig i selskapets e iendom (borett) og å 
drive virksomhet som står i sammenheng med denne.  
 
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknyt ningsforhold 
 
Selskapet ligger i Haugesund kommune og har forretn ingskontor i Haugesund 
kommune.  
 
 
2. Aksjekapital og aksjeeierer  
 
2-1 Aksjer og aksjeeiere 
(1) Selskapets aksjekapital er på kr 100 800 fordel t på 24 aksjer á kr 4 
200.   
  
(2) Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være  aksjeeiere i selskapet. 
Ingen kan eie flere aksjer enn de som gir borett ti l en bestemt bolig.   
 
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommu ne til sammen eie 
inntil ti prosent av boligene i selskapet i samsvar  med borettslagslovens § 
4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til form ål å skaffe boliger og 
som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommun e eller kommune, 
stiftelse som har til formål å skaffe boliger og so m er opprettet av staten, 
en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftels e eller andre som har 
inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune el ler kommune om å skaffe 
boliger til vanskeligstilte.  
 
(4) Aksjeeierne skal få utlevert et eksemplar av se lskapets vedtekter. 
 
2-2 Sameie i aksjer  
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen k an bli sameier i aksjer.   
 
(2) Dersom flere eier aksje(r) sammen, skal det reg nes som bruksoverlating 
hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen , jf vedtektenes punkt 4-
2.  
 
2-3 Overføring av aksjer og godkjenning av ny aksje eier 
(1) En aksjeeier har rett til å overdra sin(e) aksj e(r), men erververen må 
godkjennes av selskapet for at ervervet skal bli gy ldig overfor selskapet.  
 
(2) Selskapet kan nekte godkjenning når det er sakl ig grunn til det og skal 
nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene. 
Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke 
kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på ann en måte når erververen er 
den tidligere eiers personlige nærstående eller sle ktninger i rett opp- 
eller nedstigende linje.  
 
(3) Nekter selskapet å godkjenne erververen som aks jeeier, må melding om 
dette komme fram til erververen senest 20 dager ett er at søknaden om 
godkjenning kom fram til selskapet. I motsatt fall skal godkjenning regnes 
som gitt.  
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(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen fø r godkjenning er gitt 
eller det er rettskraftig avgjort at erververen har  rett til å erverve 
aksjen(e).   
 
 
3. Borett og bruksoverlating  
 
3-1 Boretten  
(1) Hver aksjeeier gis enerett til å bruke en bolig  i selskapet og rett til 
å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til 
annet som er i samsvar med tiden og forholdene.   
 
(2) Aksjeeieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten 
styrets samtykke.  
 
(3) Aksjeeieren skal behandle boligen, andre rom og  annet areal med 
tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesare alene må ikke på en 
urimelig eller unødvendig måte være til skade eller  ulempe for andre 
aksjeeiere.  
 
(4) En aksjeeier kan med styrets godkjenning gjenno mføre tiltak på 
eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonsh emming hos en bruker av 
boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig gr unn. 
 
(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for e iendommen. Selv om det er 
vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen 
holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dy reholdet ikke er til 
ulempe for de andre brukerne av eiendommen.   
 
3-2 Bruksoverlating  
(1)  Aksjeeieren kan ikke uten samtykke fra styret overl ate bruken av boligen 

til andre. 
 
(2)  Med styrets godkjenning kan aksjeeierne overlate br uken av hele boligen 

dersom:  
- aksjeeieren selv eller aksjeeierens ektefelle eller  slektning i rett 

opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av ak sjeeieren eller 
ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de si ste to årene. 
Aksjeeieren kan i slike tilfeller overlate bruken a v hele boligen for 
opp til tre år 

- aksjeeieren er en juridisk person 
- aksjeeieren skal være midlertidig borte som følge a v arbeid, 

utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tung tveiende grunner 
- et medlem av brukerhusstanden er aksjeeierens ektef elle eller 

slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller  fosterbarn av 
aksjeeieren eller ektefellen 

- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter 
ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslove ns § 3 andre ledd.  

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhol d gir saklig grunn til 
det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke ku nne blitt aksjeeier.  
Har selskapet ikke sendt svar på skriftlig søknad o m godkjenning av 
bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til selskapet, 
skal brukeren regnes som godkjent.  

 
(3) Aksjeeier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den 
til andre uten godkjenning. 
 
(4) Overlating av bruken reduserer ikke aksjeeieren s plikter overfor 
selskapet. 
 
 
4. Vedlikehold  
 
4-1 Aksjeeierens vedlikeholdsplikt 
 
(1) Den enkelte aksjeeier skal holde boligen, og an dre rom og annet areal 
som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlik eholde slikt som vinduer, 
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rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/in ntakssikring, ledninger 
med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusi ve vannklosett, 
varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes 
og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.  
 
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasj oner og utskifting av 
slikt som rør, sikringsskap fra og med første hoved sikring/inntakssikring, 
ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utst yr inklusive slik som 
vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater , tapet, gulvbelegg, 
vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listv erk, skap, benker og 
innvendige dører med karmer, vinduer og dører inn i  leilighet. Styret kan 
sette frist for utbedring av vedlikehold/utskiftnin g av vinduer.  
 
(3) Aksjeeieren har også ansvaret for oppstaking og  rensing av innvendig 
kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til selskapets 
felles-/hovedledning. Aksjeeieren skal også rense e ventuelle sluk på 
verandaer, balkonger o l.  
 
(4) Aksjeeieren skal holde boligen fri for insekter  og skadedyr.  
 
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder 
skade påført ved innbrudd og uvær.  
 
(6) Oppdager aksjeeieren skade i boligen som selska pet er ansvarlig for å 
utbedre, plikter aksjeeieren straks å sende melding  til selskapet.  
 
(7) Selskapet og andre aksjeeierer kan kreve erstat ning for tap som følger 
av at aksjeeieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 
og 5-15.   
 
 
4-2 Selskapets vedlikeholdsplikt  
(1) Selskapet skal holde bygninger og eiendommen fo r øvrig i forsvarlig 
stand så langt plikten ikke ligger på aksjeeierne. Skade på bolig eller 
inventar som tilhører selskapet, skal selskapet utb edre dersom skaden følger 
av mislighold fra en annen aksjeeier.  
 
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går 
gjennom boligen, skal selskapet holde ved like. Sel skapet har rett til å 
føre nye slike installasjoner gjennom boligen derso m det ikke er til 
vesentlig ulempe for aksjeeieren.  
 
(3) Selskapets vedlikeholdsplikt omfatter også utsk ifting av vinduer i 
fellesarealer, herunder nødvendig utskifting av ter moruter, og ytterdører 
til boligen eller reparasjon eller utskifting av ta k, bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende 
konstruksjoner med unntak av varmekabler.  
 
(4) Aksjeeieren skal gi adgang til boligen slik at selskapet kan utføre sin 
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon el ler utskifting. Ettersyn 
og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det  ikke er til unødig 
ulempe for aksjeeieren eller annen bruker av bolige n. 
 
(5) Aksjeeieren kan kreve erstatning for tap som fø lge av at selskapet ikke 
oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-1 8.  
 
 
5. Pålegg om salg og fravikelse 
 
5-1 Mislighold 
Aksjeeierens brudd på sine forpliktelser overfor se lskapet utgjør 
mislighold. Som mislighold regnes blant annet mangl ende betaling av 
felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig  bruk eller overlating av 
bruk og brudd på husordensregler.  
 
5-2 Pålegg om salg 
(1) Hvis en aksjeeier til tross for advarsel vesent lig misligholder sine 
plikter, kan selskapet pålegge vedkommende å selge aksjen(e), jf 
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borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal  gis skriftlig og opplyse 
om at vesentlig mislighold gir selskapet rett til å  kreve aksjen(e) solgt.  
 
5-3 Fravikelse 
Medfører aksjeeierens eller brukerens oppførsel far e for ødeleggelse eller 
vesentlig forringelse av eiendommen, eller er aksje eierens eller brukerens 
oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eie ndommenes øvrige 
aksjeeiere eller brukere, kan styret kreve fravikel se fra boligen etter 
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.  
 
 
 
 
 
6. Felleskostnader og  pantesikkerhet 
 
6-1 Felleskostnader  
(1) Felleskostnadene betales  hver måned. Selskapet kan endre 
felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.  
 
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved fo rfall, svarer aksjeeieren 
den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente ett er lov av 17. desember 
1976 nr 100.  
 
6-2 Selskapets pantesikkerhet 
For krav på dekning av felleskostnader og andre kra v fra selskapsforholdet 
har selskapet panterett i aksjen(e) foran alle andr e heftelser. Pantekravet 
er begrenset til en sum som svarer til to ganger fo lketrygdens grunnbeløp på 
tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.  
 
 

7.  Styret og dets vedtak 
 
7-1 Styret  
(1) Selskapet skal ha et styre som skal bestå av en  styreleder og 2 andre 
medlemmer med 3 varamedlemmer. Det er ønskelig at d et skal være en 
representant fra hvert hus. 
 
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medle mmene er to år. 
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og var amedlem kan gjenvelges.  
 
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Gene ralforsamlingen velger 
styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestled er blant sine medlemmer.  
 
7-2 Styrets oppgaver 
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov , vedtekter og 
generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avg jørelser som ikke i loven 
eller vedtektene er lagt til andre organer.  
 
(2) Styrelederen skal sørge for behandling av aktue lle saker som hører inn 
under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret b ehandler bestemte saker.   
 
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Pr otokollen skal 
underskrives av de frammøtte styremedlemmene.  
 
7-3 Styrets vedtak 
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av all e styremedlemmene er til 
stede eller deltar i styrebehandlingen. Vedtak kan treffes med mer enn 
halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene li kt, gjør møtelederens 
stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som i nnebærer en endring, må 
likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremed lemmene.  
 
7-4 Representasjon og fullmakt  
To styremedlemmer i fellesskap representerer selska pet utad og tegner dets 
navn.  
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8. Generalforsamlingen 
 
8-1 Myndighet 
Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i 
selskapet.  
 
8-2 Tidspunkt for generalforsamling 
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. 
 
(2) Styret kan bestemme at det skal innkalles til e kstraordinær 
generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstrao rdinær generalforsamling 
når revisor eller aksjeeiere som representerer mins t en tidel av 
aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behan dlet et bestemt angitt 
emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned 
etter at kravet er fremsatt.  
 
8-3 Innkalling til generalforsamling 
(1) Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig hen vendelse til alle 
aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal vær e sendt senest en uke før 
møtet skal holdes. Tid og sted for møtet skal angis . 
 
(2) Innkallingen skal bestemt angi de saker som ska l behandles på 
generalforsamlingen. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i 
innkallingen.  
 
(3) En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsm ål på generalforsamlingen 
som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas 
med i innkallingen. Har innkallingen allerede funne t sted, skal det sendes 
ut ny innkalling dersom det er minst en uke igjen t il generalforsamlingen 
skal holdes.  
 
8-4 Saker som skal behandles på ordinær generalfors amling  
- Godkjenning av årsberetning fra styret  
- Godkjenning av årsregnskap  
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
- Fastsetting av godtgjørelse til styret  
- Andre saker som er nevnt i innkallingen 
  
8-5 Møteledelse og protokoll 
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre 
generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møte lederen skal sørge for at 
det føres protokoll fra generalforsamlingen.  
 
8-6 Stemmerett og fullmakt 
Hver aksjeeier har en stemme på generalforsamlingen . Hver aksjeeier kan møte 
ved fullmektig på generalforsamlingen. For aksjer m ed flere eiere kan det 
bare avgis en stemme.  
 
8-7 Vedtak på generalforsamlingen 
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 8-4 i vedtekten e kan ikke 
generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt 
i innkallingen.  
 
(2) Med de unntak som følger av aksjeloven eller ve dtektene her fattes alle 
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn hal vparten av de avgitte 
stemmer. Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer.   
 
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.  
 
 
9. Inhabilitet og mindretallsvern 
 
9-1 Inhabilitet  
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlinge n eller avgjørelsen av 
spørsmål som har slik særlig betydning for egen del  eller for noen 
nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtrede nde personlig eller 
økonomisk særinteresse i saken.  
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(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som f ullmektig delta i en 
avstemning på generalforsamlingen om søksmål mot se g selv eller om eget 
ansvar overfor selskapet, og heller ikke om søksmål  mot andre eller om 
andres ansvar dersom han eller hun har en vesentlig  interesse i saken som 
kan være stridende mot selskapets.  
 
9-2 Mindretallsvern 
Generalforsamlingen, styret eller andre som etter a ksjelovens §§ 6-30 til 6-
32 representerer selskapet kan ikke treffe beslutni ng eller foreta noe som 
er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en u rimelig fordel på andre 
aksjeeieres eller selskapets bekostning.  
  
 
10. Vedtektsendringer, forholdet til aksjeloven og 
borettslagsloven og oppløsning 
 
10-1 Vedtektsendringer 
Endringer i selskapets vedtekter kan bare besluttes  av generalforsamlingen. 
Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredje deler av så vel de 
avgitte stemmer som av den aksjekapitalen som er re presentert på 
generalforsamlingen 
 
10-2 Forholdet til aksjeloven og borettslagsloven 
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder  reglene i lov om 
aksjeselskaper av 13.06.1997 nr 34 og lov om borett slag av 06.06.2003 nr 39 
§§ 1-5, 4-2, kapittel 5 og omdanningsreglene i § 13 -5.  
 
10-3 Oppløsning 
Ved en eventuell oppløsning av selskapet skal overs kudd fordeles i samsvar 
med de underliggende verdiene til boligene.  
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TA BILDE AV BUDSKJEM
A O

G SEND VIA SMSELLER M
AI

L 
TI

L 
M

EG
LE

R

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: Oddagata 40 A, 5519 HAUGESUND
Aksjenr.  i Tornesbygg AS
Oppdragsnummer: 2-0136/20
basert på salgsoppgave datert 10.09.2020



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: 

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


