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Torvastadvegen 63/65, 4260 TORVASTAD



TORVASTADVEGEN 63/652

                                                                       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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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 127 Bnr. 36

Gnr. 127 Bnr. 18

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 2 990 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 267 m2 

Bra: 345 m2

TOMT:

851 kvm Eiet tomt

502 kvm Eiet tomt
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Kort om eiendommen

Sjelden eiendom 
med to eneboliger 
- Pen og solrik 
tomt!
Torvastadvegen 63 og 65 ligger skjermet til i landlige omgivelser på Torvastad med pent 

opparbeidet og ikke minst solrik tomt på hele 1.353 kvm. 

På eiendommen har en to eneboliger, flere redskapsboder, stor hage, sør- og østvendt 

terrasse, koselig og lunt atrium, lysthus og stor gressplen samt garasje.  

Enebolig 1 er murhus og har ett bruksareal på 188 kvm og inneholder: 

Vindfang, gang, mellomgang/mindre loftstue, 3 soverom, bad, kjøkken, tv-stue med bar, 

spisestue og stue.  

Enebolig 2 har bruksareal på 157 kvm med utleie-del: 

Hovedboligen inneholder gang, mellomgang med plass til mindre sittegruppe, bod, 2 

soverom, kjøkken og stue. 

Utleie-leiligheten inneholder gang, soverom, bad og åpen kjøkken/stueløsning.
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Nærområde
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Velkommen til 
Torvastad!
Her bor du trygt og og godt!

Eiendommen ligger usjenert til i landlige omgivelser på Torvastad med sol fra tidlig 

morgen til lang på kveld.  

Fra eneboligen har en kort gangavstand ned til Bø ungdomsskole og tilhørende nye 

Torvastad barneskole. 

Videre har en gangavstand til Avaldsnes sentrum med bensinstasjon, butikker, 

legesenter, bank og barnehage. 

Med E134 i kort avstand fra eneboligen ligger en strategisk plassert med veien videre til 

Norheim, Haugesund sentrum og det nye tunnelsystemet Fosen, Bokn og Karmøy.



Planløsning

Innhold
Meget god planløsning!

Enebolig 1: 

1. etasje: 

Vindfang, gang, soverom, bad, spisestue, kjøkken, tv-stue og stue. 

2. etasje: 

Gang, mellomgang/mindre loftstue og 2 soverom. 

Enebolig 2 med utleie-leilighet: 

Enebolig underetasjen:

Gang, 3 boder og verkstedrom. 

Enebolig 2 - 1. etasje: 

Gang, bad, kjøkken og stue.

Enebolig 2 - 2. etasje:

Gang med plass til mindre sittegruppe, bod og 2 soverom. 

Enebolig 2 - Leilighet (ikke omsøkt/ikke godkjent): 

Gang, soverom, bad og åpen kjøkken/stueløsning. 

Leietaker har bodd i leiligheten i ca. 10 år, utleid for kr. 2.500 pr. mnd eksklusiv strøm.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.



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

Kjeller Torvastadvegen 63 
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U.



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

1.

2.
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Del 2 - Torvastadvegen 63/65

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0101/21

Adresse:
Torvastadvegen 63/65, 4260 TORVASTAD

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 127
127 Bnr. 1836
18i Karmøy kommune

Eiers navn:
Ruth Marit Ørpetvedt

Prisantydning:
2 990 000,-

Kjøpers omkostninger:
67 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
80 122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av 
Boligkjøpeforsikring pluss vil øke 
totalomkostningene med kr. 2 800,-.

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Enebolig 1: 
- Enebolig fra 1966 oppført i teglstein som er 
utvendig pusset og påbygd enebolig med del av 
tv-stue, soverom, bod og garasje etter byggeår. 
- Hovedsakelig vinduer med behov for 
utskiftning. Vindu på kjøkken er skiftet i 2016, 
vindu på bad fra 2016 og vindu soverom loft 
mot sør fra 2011. 
- Nydelig bad pusset opp av firma i 2016. Det er 

ny membran gulv, nye varmekabler, nye 
gulvfliser, nye baderomsplater vegg, nytt 
vegghengt toalett, nytt dusjhjørne med to 
glassdører, ny og hvit baderomsinnredning med 
to servanter, 2 overskap med speil, mekanisk 
avtrekk, opplegg for vaskemaskin og plass til 
tørketrommel. 
- Sikringsskap med automatsikringer og 9 nyere 
sikringer, varmepumpe fra 2016 av merke 
Mitsubishi. El-kontroll i 2019 feil og mangler fra 
rapport utbedret av Haugesund elektriske iflg. 
selger. 

Enebolig 2: 
- Enebolig oppført i ca. 1919 iflg. 
tilstandsrapport, gjort utskiftninger på en rekke 
vinduer i perioden 2005-2007 av typen PVC. 
- Sikringsskap med automatsikringer. El-kontroll i 
2019 feil og mangler fra rapport utbedret av 
Haugesund elektriske iflg. selger. 
- Varmtvannstank fra 2003. 

Enebolig 2 - Leilighet: 
- Leiligheten holder normal utleie-standard og 
det er sikringsskap med automatsikringer.

Areal:
P-rom: 267 m² 
Bra: 345 m² 
S-rom: 147 m² 

Bruksareal: 
Kjeller: 55 kvm Torvastadvegen 63 
1. etasje: 49 kvm Torvastadvegen 63 
2. etasje: 28 kvm Torvastadvegen 63 
3. etasje: 25 kvm Torvastadvegen 63 utleiedel

1. etasje: 147 kvm Torvastadvegen 65
2. etasje: 41 kvm Torvastadvegen 65

Primærrom:
Kjeller: 0 kvm Torvastadvegen 63 
1. etasje: 49 kvm Torvastadvegen 63

1. etasje: 124 kvm Torvastadvegen 65
2. etasje: 41 kvm Torvastadvegen 65

2. etasje: 28 kvm Torvastadvegen 63 
3. etasje: 25 kvm Torvastadvegen 63 utleiedel

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Antall soverom:
6 soverom 

Forsikringsselskap:
IF Skadeforsikring

Radonmåling:
Det er et generelt krav om radonmåling ved 
utleievirksomhet. Selger har ikke presentert 
megler for utført radonmåling, og kjøper må 
derfor legge til grunn at dette ikke foreligger. 
Kjøper bærer risiko for å eventuelt drive med 
utleie i henhold til gjeldende regelverk.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:

Torvastadvegen 63:
Enebolig med kjeller, 1.etasje og 2.etasje. Boligen 
er oppført med tømret trekonstruksjon over 
grunnmur. Saltakkonstruksjon, tekket med skifer 
og metallplater.
Utvendige fasader er kledd med kledning av 
aluminium og tre.
Vinduer er skiftet ved behov.
Det er forøvrig gjort lite utskiftninger og 
fornying på boligen i løpet av de siste år. Det er 
en utleiedel i enden av bygget.
Det er oppført en frittstående redskapsbod på 
eiendommen.
Av anmerkninger i rapporten nevnes:
TG:2 er gitt på følgende:
- grunnmur, drenering, veggkonstruksjon, 
vinduer/dører av eldre dato, takkonstruksjon, 
taktekking, takrenner av plast, utvendig 
trapp/rekkverk, pipe/ildsted, etasjeskillere, bad, 
kjøkken, innvendig trapp og avløp i kjeller.
Karm til hovedinngangsdør får tilstandsgrad 3, 
på grunn av råte.

Torvastadvegen 65:
Enebolig med hovedetasje og loft. Boligen er 
oppført med murvegger av teglstein, pusset 
utvendig. Saltakkonstruksjon tekket med 
betongtakstein.
Boligen har tilbygg med stue, soverom, bod og 
garasje.
Badet ble pusset opp i 2016. Enkelte vinduer er 
skiftet.
Forøvrig er det gjort lite påkostninger og 
utskiftninger på boligen i løpet av de siste år.
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Av anmerkninger i rapporten nevnes:
TG:2 er gitt på følgende:
- grunnmur, drenering, veggkonstruksjon, eldre 
vinduer/dører, takkonstruksjon, taktekking, 
takrenner, pipe/ildsted, etasjeskille og kjøkken, 
på grunn av alder.
TG:3 er gitt på følgende:
- altandør i soverom.
- gesims ved pipe mot nord i tilbygg.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 12.05.2021 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Enebolig 1: 
Peisovn og varmpumpe i stue. 
Vedovn i tv-stue. 

Varmekabler på bad. 

Enebolig 2: 
Varmepumpe i stue (ukjent dato og 
funksjonalitet, ingen garanti). 
Peisovn i stue og vedovn i 2. etasje gang. 

Enebolig 2 - Hybel: 
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:
Pent opparbeidet tomt med asfaltert gårdsrom 
med god biloppstillingsplass og enkel garasje. 
2 store boder i enden av gårdsrommet. 

I tilknytning til enebolig 1 er det koselig, lunt og 
solrikt atrium hvor en oppholder seg helt 
usjenert. 
Tilhørende bod. 

Lysthus, sørvendt terrasse og stor gressplen 
med god boltreplass for familien og flott 
beplantning. 

I tilknytning til enebolig 2 har en stor østvendt 
terrasse og stor utvendig redskapsbod. 

Tomteareal Torvastadvegen 63 - 502 kvm
Tomteareal Torvastadvegen 65 - 851 kvm

Tomteareal:
851 kvm og 502 kvm

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Torvastadvegen 65:
498 405,- for 2019
Sekundær formuesverdi 1 794 259,- for 2019

Kommunale avgifter:
Torvastadvegen 65:
10 168,- per år.
Inneholder eiendomsskatt, feiing, renovasjon, 
slam og vann. De kommunale avgiftene er 
variable. Avvik vil forekomme.

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:
Enebolig 1: 
Kun komfyr/oppvaskmaskin medfølger i 
handelen. 

Enebolig 2: 
Kun komfyr/vaskemaskin medfølger i handelen. 

Enebolig 2 - Leilighet: 
Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. 

Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr 
medfølger, gis det ingen
garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og 
levetid på disse.

Vei, vann og avløp:
Offentlig vann. 

Privat septikanlegg med offentlig tømming.

Enebolig 1: 
Kommunalt vann og septiktank. 

Enebolig 2: 
Tett septiktank uten overvann/spillvannsledning 
(må jevnlig tømmes).

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

Enebolig 1: 
Det foreligger tegninger på nybygg datert 1963, 
det foreligger ikke tegninger/brukstillatelse på 
tilbygg med tv-stue, soverom og garasje. 

Enebolig 2: 
Det foreligger ikke tegninger/brukstillatelse. 

Det fremgår nå av plbl. § 21-10 femte ledd at 
ferdigattest ikke utstedes for tiltak det er søkt 
om før 1. januar 1998. Kommunen skal i disse 
tilfellene avvise søknaden om ferdigattest, og 
byggverkene kan lovlig brukes uten 
ferdigattest. Dette betyr imidlertid ikke at 
ulovlig bygde tiltak blir lovlige, kun at saken ikke 
lenger skal avsluttes med ferdigattest.

Diverse:
Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område som i 
kommuneplanen er avsatt til LNF (landbruk, 
natur- og friluftsområder). For kopi av 
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kommunedelplan og bestemmelser, kfr. megler.

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

1149/127/36:
11.11.1964 - Dokumentnr: 5291 - Bestemmelse om 
gjerde

21.08.1963 - Dokumentnr: 3166 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:127 Bnr:18 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  

14.11.2001 - Dokumentnr: 9836 - Målebrev

11.11.1964 - Dokumentnr: 5292 - Bestemmelse 
om veg
Rettighet hefter i:  Knr:1149 Gnr:127 Bnr:18 
Bestemmelse om vannrett 

21.02.1921 - Dokumentnr: 904276 - Elektriske 
kraftlinjer
GRUNNEIERERKLÆRING TIL KARMSUND 
KRAFTLAG.  
Gjelder denne registerenheten med flere 

26.06.1936 - Dokumentnr: 904285 - Elektriske 
kraftlinjer
GRUNNEIERERKLÆRING TIL KARMSUND 
KRAFTLAG.  

11.11.1964 - Dokumentnr: 5292 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1149 Gnr:127 Bnr:36 
Bestemmelse om vannrett 

03.01.1979 - Dokumentnr: 47 - Best. om 
vann/kloakkledn.
Med flere bestemmelser 

14.06.1915 - Dokumentnr: 900032 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:127 Bnr:4 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  

21.08.1963 - Dokumentnr: 3166 - Registrering av 
grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1149 Gnr:127 Bnr:36 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  

14.11.2001 - Dokumentnr: 9836 - Grensejustering

1149/127/18:
11.11.1964 - Dokumentnr: 5291 - Bestemmelse om 
gjerde

21.08.1963 - Dokumentnr: 3166 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:127 Bnr:18 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  

14.11.2001 - Dokumentnr: 9836 - Målebrev

11.11.1964 - Dokumentnr: 5292 - Bestemmelse 
om veg
Rettighet hefter i:  Knr:1149 Gnr:127 Bnr:18 
Bestemmelse om vannrett 

21.02.1921 - Dokumentnr: 904276 - Elektriske 
kraftlinjer
GRUNNEIERERKLÆRING TIL KARMSUND 
KRAFTLAG.  
Gjelder denne registerenheten med flere 

26.06.1936 - Dokumentnr: 904285 - Elektriske 
kraftlinjer
GRUNNEIERERKLÆRING TIL KARMSUND 
KRAFTLAG.  

11.11.1964 - Dokumentnr: 5292 - Bestemmelse 

om veg
Rettighetshaver:  Knr:1149 Gnr:127 Bnr:36 
Bestemmelse om vannrett 

03.01.1979 - Dokumentnr: 47 - Best. om 
vann/kloakkledn.
Med flere bestemmelser 

14.06.1915 - Dokumentnr: 900032 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:127 Bnr:4 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  

21.08.1963 - Dokumentnr: 3166 - Registrering av 
grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1149 Gnr:127 Bnr:36 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  

14.11.2001 - Dokumentnr: 9836 - Grensejustering

Legalpant:
Kommunen har legalpant i eiendommen for 
eventuelle ubetalte kommunale skatte- og 
avgiftskrav.

Konsesjonsplikt:
Ingen krav til konsesjon.

Lov om hvitvasking:
Det følger av Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

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. 
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Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Betalingsbetingelser:
Partene skal signere kjøpekontrakt innen rimelig 
tid etter at handel er kommet i stand. Hele 
kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal 
være kreditert meglers klientkonto og skriftlig 
melding fra kjøpers bank må foreligge innen to 
virkedager før overtagelse.

Personopplysninger:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. 
Kjøper har samme rettigheter etter 
avhendingsloven uavhengig av om selger har 
tegnet boligselgerforsikring eller ikke.

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.

Tilbud på lånefinansiering:

Meglerhuset Rele har avtale med 
Handelsbanken i Haugesund som sikrer kunder 
av Meglerhuset Rele fordelaktige betingelser i 
banken. Megler kan formidle kontakt med 
rådgiver i banken dersom dette er ønskelig. 
Meglerhuset Rele mottar ikke provisjon fra 
Handelsbanken.

Salgsoppgavedato:
20.05.2021

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

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved boligen som selger kjente eller 
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til 
å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder 
likevel bare dersom man kan gå ut fra at det 
har virket inn på avtalen at opplysningene ikke 
ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om 
boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom boligen ikke er i samsvar med 
opplysninger som er gitt i annonse, 
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på 
vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare 
dersom man kan gå ut fra at opplysningene har 
virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte 
er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn 
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra 
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-
9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Salgsoppgaven er basert på selgers 

opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

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

Meglerhuset Rele Karmøy
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

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

I forbrukerforhold (det vil si 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.

Bud kan legges inn på finnannonsen på "gi bud 
knappen", ved meglingsoppdrag etter 
avhendingsloven. Ved elektronisk budgivning så 
kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. 
Megler kan også kontaktes for tilsendelse av 
budskjema, og budskjema finnes også i 
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. For 
annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning, se budskjema.
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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.



Budskjema
For eiendommen: Torvastadvegen 63/65, 4260 TORVASTAD
Gnr. 127
127 Bnr. 36
18 i Karmøy
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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 1A, 4250 Kopervikmeglerhuset-rele.no


