
Prisant: 855 000 + omk
og andel fellesgjeld

AVALDSNES
Peder Skeievegen 54, 4262 AVALDSNES



AVALDSNES PEDER SKEIEVEGEN 542

                                                                       er en av 

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om 

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du 

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke 

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg 

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra 

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb, 

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er 

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset

Å kjøpe eiendom
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Christoffer Frøyland
Daglig Leder / Eiendomsmegler MNEF

T: 926 78 313

christoffer@meglerhuset-rele.no

Christoffer Frøyland Etter mange år med hardt og godt 

arbeid som eiendomsmegler, har Christoffer jobbet seg 

opp en lang liste med strålende fornøyde kunder. Han 

leverer til toppkarakter i alle leddene i salgsprosessen, 

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

av Relefamilien. Christoffer er oppvokst på Kolnes og er 

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

skjønne, lille datter Erle.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Del 1 - Peder Skeievegen 54

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE: 

Leilighet

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 85 Bnr. 8

i Karmøy kommune

ANDEL:

Andelsnr. 12

i Avaldsnes Brygge I Borettslag

AREAL: 

P-rom: 73 m2 

Bra: 73 m2

PRIS: 

Prisantydning: 855 000,-

+ Fellesgjeld: 1 284 929,-

+ Omkostninger: 5 262,-

Totalpris: 2 145 191,-



Kort om eiendommen

Toppleilighet med 
nydelig sjøutsikt, 
båtplass, heis og 
carport!
Rolig, helt i enden av veien og i sjøkanten mot Avaldsnes kirken ligger denne strøkne 

leiligheten. En parkerer i carport og har kort vei til leiligheten og heis til 3. etasje. 

Leiligheten har en romslig planløsning og inneholder stor gang, 2 soverom, vaskerom, 

bad og luftig, åpen kjøkken/stueløsning. Store vindusflater med nydelig sjøutsikt og 

utsikt mot historiske Avaldsnes kirken. Her vil det hver dag dannes et fantastisk bilde ut 

vinduet. 

Leiligheten er oppført i 2008 og holder god standard. Det er lagt parkett på gulv, lyse 

vegger, tiltalende Schmidt kjøkken og flott, helfliset bad.  

Utgang fra gang til overbygd, koselig terrasse mot vest og med sol kveldstid. 

Opplevelsene like utenfor stuevinduet med båtplass til Karmsundet.  

NB! Fellesgjelden kan nedbetales i sin helhet! 
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Leiligheten har en åpen stue- og kjøkkenløsning som gir et sosialt og hyggelig oppholdsrom
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Pent Schmidt kjøkken med god skap- og benkeplass (hvitevarer medfølger, det gis ingen garanti på hvitevarene)
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Flott, helfliset bad med varmekabler i gulv og hvite, lyse fliser på både gulv og vegg
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Leiligheten har 2 gode og lyse soverom
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Fra gangen er det utgang til koselig, overbygd terrasse med gode solforhold fra utpå dagen til kvelden
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Leiligheten ligger flott til i 3. etasje med heisadkomst. 
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Leiligheten disponerer båtplass nr. 12 og parkeringsplass i felles carportanlegg (carport nr. 2 fra hovedveien)
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AVALDSNES

AVALDSNES PEDER SKEIEVEGEN 54

Her vil 
dere trives...

Rolig i enden av veien, i sjøkanten ligger denne strøken leilighetene i Peder Skeievegen 

54. Store vindusflater i kjøkken, stue og på hovedsoverommet med fantastisk utsikt 

mot grøntområde, historiske Avaldsnes kirken, sjøen og ut mot Karmsundet og den 

maritime trafikken. 

Leiligheten ligger i toppetasjen som gjør at en virkelig får en nærhet til sjøen som kun 

ligger noen meter fra stuevinduet. 

Fra gang har en utgang til vestvendt, overbygd terrasse med sol på ettermiddagen. 

Opplevelsene ligger rett utenfor stuevinduet med båtplass til Karmsundet med mulighet 

for enten båt eller vannscooter. Nyt en avslappende båttur langs den flotte kysten vår 

eller ta turen til Kopervik eller Haugesund for en god matbit.

Kort avstand til hovedveien med et godt kollektiv-tilbud og flere butikker. 

Fritidsmuligheter i området. En fin søndagstur ut mot historiske Avaldsnes kirken, 

Bukkøy og Vikinggården.

Barnehage, Avaldsnes barneskole og Bø ungdomsskole innenfor kort avstand.
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Planløsning

Innhold
Lettstelt leilighet i 3. etasje med heisadkomst.

Inneholder: 

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

- Gjennomgående store vindusflater i leiligheten sørger for maksimal utnyttelse av 

utsiktsbeliggenhet og godt med naturlig lys inn i leiligheten. 

- Romslig gang med stor skyvedørsgarderobe med god plass til det en skulle ha av sko 

og annet yttertøy. 

- Luftig stue med plass til både spisebord og sofagruppe, ca. 3.1 m vindu i bredde mot 

sjøen og Avaldsnes kirken.  

- Utgang fra gang til koselig, overbygd terrasse med gode solforhold fra utpå dagen til 

kvelden. 

- Kjøkken med det en skulle trenge av skap- og benkeplass, separat vaskerom og 

romslig bad. 

- 2 soverom i leiligheten, stort hovedsoverom med god plass til dobbeltseng, nattbord 

og garderobeskap. Stor vindusflate på begge soverom, på hovedsoverom med utsikt til 

sjøen mot øst. 

I tillegg har leiligheten ekslusiv bruksrett til bod i carport med gode lagringsmuligheter.

Velkommen på visning av Peder Skeievegen 54!
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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 - Peder Skeievegen 54

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0174/20

Adresse:
Peder Skeievegen 54, 4262 AVALDSNES

Andel:
Andelsnr. 12 i Avaldsnes Brygge I Borettslag.

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 85 Bnr. 8 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Wenche Svanberg

Prisantydning:
855 000,-

Kjøpers omkostninger:
480,- Hjemmelsovergang
480,- Pantsettelse
202,- Attestgebyr
4 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
----------------
5 262,- (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:
1 284 929,- pr. dato 21.10.2020

Total kjøpesum:
Prisantydning: 855 000,-
+ Fellesgjeld: 1 284 929,-
+ Omkostninger: 5 262,-
Totalt: 2 145 191,-

Andel fellesformue:
18 238,- 21.10.2020

Felleskostnader/Husleie:
9 526,- per mnd.
Fellesutgifter, kr 2 461,-
Renhold, kr 201,-
Kabel-tv, kr 279,-
Renter, kr 2 909,-
Avdrag, kr 3 676,-

Posten "fellesutgifter" inkluderer blant annet 
forretningsførsel, kommunale avgifter, felles 
bygningsforsikring, utvendig vedlikehold og 
strøm til fellesarealer.

Borettslaget har avtale om individuell 
nedbetaling av fellesgjeld. Dersom andel 
fellesgjeld nedbetales i sin helhet, vil de totale 
felleskostnadene bli kr 2 941,- pr. måned (ut i fra 
dagens lånebetingelser).

Eiendomstype:
Leilighet

Eierform:
Andel

Utleie:
Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for 
inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person 
nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd 
eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Standard:
- Leilighetskompleks og leilighet oppført i 2008 
med godt vedlikeholdt fasade. 
- Lagt nydelig og eksklusiv en-stavs parkett på 
gulv i alle oppholdsrom i leiligheten i 2019. 
- Lys og tidsriktig innredet leilighet med lik 
parkett på gulv i gang, soverom, stue og 
kjøkken. 
- Tiltalende Schmidt kjøkken med treaktige 
fronter og mørke benkeplate. Integrert komfyr, 
platetopp, oppvaskmaskin og medfølgende 
kjøleskap. 
- Flott, helfliset bad med varmekabler i gulv og 
hvite, lyse fliser på både gulv og vegg. 
Vegghengt toalett, hvit baderomsinnredning, 2 
overskap med speil og dusjkabinett. 
- Vaskerom med fliselagt gulv, varmtvannstank, 
opplegg for vaskemaskin, plass til tørketrommel, 
rørskap og sentralstøvsuger.

Areal:
P-rom: 73 m2

Bra: 73 m2

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

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2008

Antall soverom:
2 soverom

Antall rom:
3-rom

Etasje:
3. etg.

Parkering:
Parkering i carport.

Byggemåte:
Se kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig våtromsrapport.

Våtromsrapport
Våtromsrapport utført av Arnfinn Knutsen ligger 
vedlagt i salgsoppgaven. 

Oppvarming:
Elektrisk.

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.
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Beskaffenhet:
Pent opparbeidet fellestomt med asfalterte 
parkeringsplasser, carport med boder og 
lekeplass. 

Stort bryggeanlegg med fast båtplass til 
leiligheten. Båtplass nr. 12 iflg. selger.  

Parkeringsplass i carport på rekke mot sør, 
carport nr. 2 fra hovedveien. 
Tilhørende bod. 

Tomt/Eierform:
Felles eiet tomt

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:
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

Hvitevarer på kjøkkenet medfølger i handelen. 
Det meste av møbler/inventar kan medfølge 
leiligheten etter nærmere avtale med selger. 
Det gis på hvitevarer ingen garanti. 

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger og er datert 04.12.2012.

Diverse:
- Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.
- Dyrehold er tillatt i borettslaget under 
forutsetning av at andelseier aksepterer 
borettslagets regler for dyrehold.

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

1935/900224-1/47 07.10.1935 BESTEMMELSE 
OM VANNRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 29
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 60
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 61
Bestemmelse om veg
Overført fra: KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 59

1935/900225-1/47 30.12.1935 BESTEMMELSE 
OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 62
Overført fra: KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 59

1935/900226-1/47 30.12.1935 BESTEMMELSE 
OM VANNRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 59
Overført fra: KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 62

1937/1725-1/47 11.10.1937 BESTEMMELSE OM 
VEG
Overført fra: KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 59 m.fl.

1991/5671-1/47 06.09.1991 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om vann/kloakkledning for Karmøy 
kommune inneh. div. best. bl.a. om sprenging og 
bygging m.v. Overført fra: KNR: 1149 GNR: 85 
BNR: 59 m.fl.
1991/6002-2/47 19.09.1991 BESTEMMELSE OM 

VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 
271
Overført fra: KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 61

1991/6002-4/47 19.09.1991BESTEMMELSE OM 
BEBYGGELSE
Overført fra: KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 61

2006/480255-1/200 09.10.2006 BESTEMMELSE 
OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 
303
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 
304
Overført fra: KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 61

2008/598352-1/200 21.07.2008 
ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: KARMØY KOMMUNE ORG.NR: 
940 791 901
Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om 
vann og kloakkledning Med flere bestemmelser
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde 
ledninger m.m

2008/680108-1/200 22.08.2008 
ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: BORETTSLAGETS 
ANDELSEIERE
LØPENR: 8636587
Bestemmelse om båtplass
Bestemmelse om carport
Bestemmelse om uteareal
Med flere bestemmelser

904605-1/47 OPPRETTELSE AV 
MATRIKKELENHETEN
OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM 
EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930

1927/900002-1/47 10.01.1927
REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1149 GNR: 
85
BNR: 48
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT

REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1149 GNR: 
85
BNR: 136
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HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT

1964/3478-1/47 04.08.1964
2007/766622-1/200 26.09.2007 
SAMMENSLÅING
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 29
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 48
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 59
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 61
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 62
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
KNR: 1149 GNR: 85 BNR: 136

2008/370384-1/200 08.05.2008 
REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1149 GNR: 
85
BNR: 322

2008/370413-1/200 08.05.2008 REGISTRERING 
AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1149 GNR: 
85
BNR: 323

2008/370422-1/200 08.05.2008 
REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1149 GNR: 
85
BNR: 321

Borettslag:
Avaldsnes Brygge I Borettslag
Org.nr.: 992393718

Forkjøpsrett:
Borettslagets medlemmer har forkjøpsrett etter 
borettslagslovens bestemmelser. Etter 
budaksept vil borettslaget bli kontaktet med 
forespørsel om noen av medlemmene ønsker å 
benytte seg av forkjøpsretten, samt søknad om 
godkjennelse av budgiver dersom 
forkjøpsretten ikke benyttes.

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 andelseier påhviler kjøper. 
Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke 
er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog 
ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. 
borettslagslovens § 4-5 (2).

Lånevilkår fellesgjeld:
Lånenummer: 33308103574
Sparebank 1 SR-Bank
Annuitetslån
4 terminer per år. 
Rentesats per 21.10.2020: 2.7% pa. 
Antall terminer til innfrielse: 86 
Saldo per 21.10.2020: 10 956 366,-
Andel av saldo: 1 284 929,-
Første termin/første avdrag: 25.07.2019 ( siste 
termin 25.01.2042 ) 

Borettslaget har avtale om individuell 
nedbetaling av andel fellesgjeld (IN-ordning).

Forretningsfører:
Haugesund Boligbyggelag

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: kr. 31 001,-
Markedspakke: kr. 20 900,-
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: kr. 
4.100/6.900,-, selveier og aksjeleilighet: kr. 
7.400/10.200,-, enebolig, tomannsbolig, rekkehus 
og tomt: kr. 11.500/14.400,-. Ta kontakt for 
ytterligere informasjon.

Salgsoppgavedato:
2021-02-26

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 
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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

Ansvarlig megler:

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.

Informasjon om borettslag:
Ønsker du ytterligere informasjon om 
borettslaget, se vedtekter og husordensregler 
vedlagt i salgsoppgaven.

Kjøp av leilighet i borettslag - informasjon:

Andelseierne eier bygninger og tomt gjennom 
borettslaget, og tar i fellesskap beslutninger om 
oppussing, vedlikehold og påkostninger av 
bygninger og fellesarealer. Borettslagets 
generalforsamling velger styre og behandler 
regnskap, budsjett og andre viktige saker som 
for eksempel bygningenes behov for 
utbedringer.

Utgangspunktet er at kun privatpersoner kan 
kjøpe og eie en bolig i et borettslag, og det er 
restriksjoner på utleie. 

Borettslagsmodellen bygger på 
brukereierprinsippet, som innebærer at den som 
eier andelen også er den som skal bo der. Som 
en følge av dette har borettslags-loven regler 
om hvem som kan eie andeler i borettslag.
Utgangspunktet er at bare fysiske personer 
kan eie andeler i borettslag. Hver andelseier kan 
bare eie én andel. Ektefeller, samboere eller 
andre kan eie en andel sammen, men det 
forutsetter som et utgangspunkt at alle eierne 
bor i boligen. Det er noen viktige unntak fra 
regelen bla. at bare fysiske personer kan eie 
andeler i borettslag og at andelseieren bare kan 
eie en andel.

Fellesgjeld og felleskostnader:
Når et borettslag stiftes og bygningene 
oppføres er finansieringen normalt todelt. En del 
- innskuddet - kommer fra andelseier/kjøper og 
er den delen som kjøper selv fremskaffer ved 
kjøpet. Den resterende delen - som kan være 
fra 50 - 90% av totalprisen ordnes via et lån 

som borettslaget tar opp og tilbakebetales av 
fellesskapet/ andelseierene. Det er svært viktig 
å legge sammen både innskudd og andel 
fellesgjeld for å få frem totalprisen på boligen.

Ved senere overdragelser har normalt 
markedsprisen/ salgssummen vært tildels 
betydelig høyere enn det opprinnelige 
innskuddet. Ved høy fellesgjeld i et dårlig 
marked kan den også være lavere. Renter og 
avdrag på fellesgjelden betjenes gjennom de 
månedlige felleskostnadene. I tillegg dekkes 
borettslagets ordinære drift så som forsikring, 
offentlige avgifter, forretningsførsel og en del 
vedlikehold mv. gjennom felleskostnadene. Er 
fellesgjelden høy vil renteendringer i markedet 
kunne gi store endringer i de månedlige 
kostnadene. Videre er det ikke uvanlig at nye 
borettslag har en avdragsfri periode på sine 
felleslån. Når borettslaget begynner å betale 
avdrag kan dette gi tildels kraftig økning av 
felleskostnadene. Nærmere informasjon om 
slike forhold vil fremkomme i salgsoppgaven.

Kan man bli ansvarlig 
for naboens gjeld?
I et borettslag blir man aldri personlig ansvarlig 
for andel av fellesgjeld. Imidlertid har ikke 
borettslaget andre "inntekter" enn den 
månedlige betalingen fra hver enkelt andelseier. 
Dersom noen av disse slutter å betale sitt 
månedlige bidrag vil det belaste likviditeten i 
laget og kan føre til at fellesutgiftene 
(midlertidig) må økes for at laget skal klare å 
betale sine forpliktelser til långivere, kommune, 
forsikringsselskap mv. Dersom enkeltbeboere 
misligholder sine månedlige innbetalinger av 
felleskostnader kan borettslaget imidlertid til 
slutt kunne selge den enkelte andelen på 
tvangssalg og derigjennom få dekket inn sitt 
tilgodehavende - forutsatt at salgssummen er 
høy nok til å dekke utestående felleskostnader 
og evt. andre krav.

IN-ordning, Sikringsfond mv.:
Noen borettslag har en IN-ordning, dvs. at den 
enkelte andelseier kan inngå avtale om å 
nedbetale hele eller deler av sin andel av 
felleslån. Man vil da få lavere månedlige 
felleskostnader. Redusert andel av 
felleskostnader vil normalt føre til at den som 
evt kjøper den aktuelle boligen senere må 
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finansiere en større del av kjøpesummen selv.
Videre er noen borettslag tilknyttet 
sikringsordninger som gjør at borettslagets 
risiko for å tape penger, p.g.a. andelseieres 
betalingsmislighold, blir redusert. Nærmere 
informasjon om dette vil fremkomme av 
salgsoppgaven.
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Oppdragsnummer 2‐0174/20

Adresse Peder Skeievegen 54

Postnummer 4262 Poststed AVALDSNES

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2015 Hvor lenge har du bodd i boligen? 5 år0 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

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

Selger 1 fornavn Wenche Selger 1 etternavn Svanberg

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?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

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

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

Kommentar

Nei Ja

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

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?

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?

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Hvis ja, beskrivelse Lite, fikk limfeller og siden ikke sett, i 2017/18

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?

Kommentar

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 oppe i styret så vil nok komme med tiden

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?

Kommentar

Nei Ja

20. Er det foretatt radonmåling?

Kommentar Vet rett og slett ikke

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
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X

X

X

X

X
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X
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X
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Tilleggskommentar

Her har vi årlig kontroll på heiser, brann system, ellers kan jeg nevne nye eiere kan være med i styret og bestemme tid for vedlikehold o, l, blokka ble malt
for ikke lenge siden, sunn økonomi,

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.

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.

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)?

Hvis ja, beskrivelse Var litt i 2017/18, vi fikk limfeller og siden har jeg ikke sett,

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP

X

X

X

X

X

X
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Reguleringsplankart

Adresse: Peder Skeievegen 52

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
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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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ORDENSREGLER FOR AVALDSNES BYGGE BORETTSLAG I 

Vedtatt på generalforsamling 2. april 2019. 

 

1. Formål og omfang 

Ordensregler er til for å holde ro og orden i borettslaget, 

og for å sikre et godt bomiljø ved at alle tar hensyn til 

hverandre. 

Ordensregler gjelder for alle som oppholder seg i 

borettslaget. Andelseierne er ansvarlig for å etterleve 

reglene, og for at eventuelle egne 

husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres 

kjent med og overholder dem. 

Ordensreglene anses å være en del av vedtektene og 

overtredelser blir derfor å betrakte som brudd på 

vedtektene med de konsekvenser det kan medføre. 

 

2. Aktiviteter og støynivå 

Beboerne i borettslaget oppfordres til å begrense alle 

aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene. Det 

må vises særlig hensyn slik at andre beboers nattesøvn 

ikke forstyrres. 

Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy skal 

utføres til tider der det er til minst mulig sjenanse for 

naboene, og disse varsles alltid i forkant. På søndager og 

helligdager bør støyende arbeider unngås. 

Ved spesielle anledninger som medfører ekstra støy, 

varsles beboerne i tilstøtende boliger i god tid. 

 

3. Felles oppganger 

Det er ikke tillatt å bruke oppganger/trapper som 

oppholdsrom eller lekeplass. Ingen må sette fra seg ski, 

akebrett eller annet sesongbetont utstyr i oppgangene. 

Sykler, barnevogner etc. skal være ryddig plassert slik at 

de er til minst mulig sjenanse for andre. 

Andelseiere i hver etasje må bli enige om regelmessig 

rengjøring av sin oppgang. Beboere som ikke følger opp 

dette, vil måtte regne med å betale for innleid 

vaskehjelp. 

Det er ikke tillatt å røyke i felles oppgang. 

Felles ytterdør skal alltid være låst. 

 

4. Parkeringsplasser 

Kjøretøy må bare parkeres på de tillatte 

parkeringsplassene på borettslagets område. Biler 

parkert utenfor oppmerkede plasser vil bli fjernet for 

eiers regning. 

 

5. Søppel 

All søppel skal pakkes godt inn i poser som knyttes godt 

igjen. Da renovasjonsvesenet ikke tar med seg annet 

søppel enn det som er plassert i beholderen, må 

beboerne selv sørge for at større kolli som gamle 

møbler, kassert utstyr, kasser, pappesker etc. blir kjørt 

bort. Påse at matrester ikke blir kastet ute på 

eiendommen eller på fellesarealer, da dette vil trekke til 

seg skadedyr. 

6. Veggdyr 

Andelseierne må straks melde fra til styret dersom det 

merkes veggdyr, kakerlakker e.l. i leiligheten. Styret skal 

ha anledning til uhindret å foreta inspeksjon. Dersom det 

er påvist veggdyr eller annet utøy i leiligheten, må 

andelseier for egen regning gjøre det nødvendige for å få 

leiligheten rengjort og ellers rette seg etter de pålegg 

styret kommer med for å få dette gjort.  

 

7. Grilling 

På grunn av brannfare er grilling med åpen flamme (kull, 

briketter, gass) ikke tillatt. Elektriske ovner og griller kan 

benyttes. 

Gassgriller kan benyttes på bakkeplan mot øst og på 

fellesområde mot vest. 

 

8. Husdyr 

Det er tillatt med dyr i borettslaget under forutsetning av 

at andelseier aksepterer borettslagets regler for 

dyrehold. 

Beboere som holder dyr plikter å påse at det ikke griser 

til oppganger eller uteområder eller etterlater seg 

ekskrementer på borettslagets område med tilstøtende 

områder. Dyr skal ikke oppholde seg i felles oppganger. 

 

9. Endring av eiendommer og bygninger 

Alle endringer på borettslagets bygninger og 

eiendommer må søkes styret før arbeidet kan starte. 

Slike endringer kan bestå av fasadeendringer, oppføring 

av gjerde, bod, terrasse, levegg, pipe, varmepumpe, 

parabolantenne mv. Søknad må vise skisse av ønskede 

endringer med inntegnet målestokk. 

 

10. Fremleie og videresalg 

Som nedfelt i borettslagets vedtekter skal fremleie eller 

videresalg av andelsleiligheter godkjennes av styret. 

 

11. Opptre på vegne av borettslaget 

Det er kun styret som kan opptre på vegne av alle 

medlemmene i borettslaget. Kommunikasjon med 

utenforstående vedrørende saker som berører flere 

andelseiere skal kun foregå gjennom styret. 

 

Dersom du skulle ha spørsmål, ta kontakt med en i 

styret. 

 

 

                                              Styret 

 

 

Husordensregler
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Adresse:        Organisasjonsnr.:	 	 	 Telefon: 
Kirkegt. 130  www.haubo.no    954 361 047   52 73 99 30 
5527 Haugesund	 	 www.facebook.com/HaugesundBoligbyggelag	
E-post: post@haubo.no         

  
Individuell nedbetaling av fellesgjeld i borettslag (IN-ordning) 
Individuell nedbetaling av fellesgjeld, også kalt IN-ordning, gir deg som andelseier mulighet til å betale ned deler 
av eller hele din andel av borettslagets fellesgjeld.  
Hovedmotivasjonen for at mange ønsker å nedbetale sin andel fellesgjeld, er lavere fellesutgifter. Det forutsetter 
at du ikke låner penger for å betale ned fellesgjelden. Gevinsten ved lavere felleskostnader kan lett bli spist opp av 
lånekostnadene. 
   
Komplisert avtaleverk 
Det er mye som er viktig å være oppmerksom på med IN-ordninger. Det viktigste er at din nedbetaling av din 
andel av fellesgjelden sikres på en betryggende måte og at borettslaget er med i en sikringsordning for betaling av 
fellesgjeld. 
IN-ordningen bygger på et relativt komplisert avtaleverk som gir rettigheter og plikter for borettslaget, den 
enkelte andelseier, boligbyggelaget og banken. 
 
I nye borettslag er det vanlig at det fra starten er etablert en IN-ordning. Det er også mulig å senere etablere IN-
ordning gjennom vedtak på generalforsamlingen. 
 
Dette bør du tenke igjennom før du benytter deg av IN-ordning: 
 

• Må du låne penger for å betale ned på fellesgjelden, vil det sjelden lønne seg. Du vil normalt måtte betale 
høyere renter på ditt lån enn borettslaget må betale på felleslånet. 
 

• Nedbetalingen er irreversibel. Det er dumt å betale ned på fellesgjelden for senere å måtte låne penger til 
f. eks. å pusse opp. Borettslaget vil oftere ha bedre betingelser på felleslånet enn den enkelte andelseier 
klarer å skaffe seg i banken. 

 
• At pengene ikke kan tilbakebetales, betyr også at du har valgt for fremtidige kjøpere av boligen. Et 

eksempel kan illustrere dette: 
 

o En bolig med fellesgjeld på kr. 1.000.000 selges normalt mot at kjøper betaler kontant kr. 900 
000 til selger. Totalprisen på boligen er kr. 1.900.000. Andelen fellesgjeld finansieres gjennom de 
månedlige felleskostnadene. 

o Dersom fellesgjelden på boligen er nedbetalt, må kjøper betale totalprisen kontant til selger. For 
at selger ikke skal komme dårligere ut må denne summen være kr. 1.900.000. Da boligen er uten 
fellesgjeld må kjøper finansiere hele kjøpesummen selv. 

 
• Du kan tape mer dersom du sier opp boretten. Beboere i borettslag kan si opp boretten sin og bli fri for 

sine forpliktelser overfor borettslaget. Det betyr at andelseiere kun taper innskuddet de betalte når de 
kjøpte leiligheten, fordi de ikke er personlig ansvarlige for fellesgjelden.  Har du benyttet deg av IN-
ordning kan du fortsatt si opp boretten, men ikke kreve tilbakebetalt det du har innbetalt gjennom IN-
ordningen. Tapet ditt kan bli større. Du taper ikke bare innskuddet ditt, du kan også tape det du har 
innbetalt ekstra.  
 
Dette er spesielt aktuelt i perioder med prisnedgang og betalingsvansker. Spesielt uheldig vil det kunne 
slå ut for deg som har benyttet individuell nedbetaling i borettslag med særlig høy andel fellesgjeld. 

 
Vær sikker på at borettslaget er med i en sikringsordning for betaling av fellesgjeld. 
 
Har du spørsmål angående individuell nedbetaling av fellesgjeld, snakk med styret i borettslaget eller ta kontakt 
HAUBO. 

Informasjon om IN-ordning
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Løsøre og tilbehør

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

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. POSTKASSE medfølger.

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

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

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur 
medfølger.

19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

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

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

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

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

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

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

skriver kroner med blokkbokstaver

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtakelsesdato

Eventuelle forbehold

NAVN BUDGIVER 1:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

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

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om undertegnedes finansiering:

NAVN BUDGIVER 2:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LÅNEGIVER 1:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

LÅNEGIVER 2:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

+ omkostninger og eventuell andel av fellesgjeld.

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

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

Budskjema
For eiendommen: Peder Skeievegen 54, 4262 AVALDSNES
Andelsnr. 12 i Avaldsnes Brygge I Borettslag
Oppdragsnummer: 2-0174/20
basert på salgsoppgave datert 27.10.2020



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: 

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


