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TORVASTAD AUNÅVEGEN 72

                                                                       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. 142 Bnr. 575

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 2 690 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 209 m2 

Bra: 220 m2

TOMT:

601.6 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Stor enebolig på 
flott, solrik tomt - 
Garasje fra 1998 - 
Familievennlig!
Her bor en på det populære og familievennlig Storasundfeltet med barn i alle aldre og 

kort avstand til butikk, flotte turområder, barnehage og skole. 

Aunåvegen 7 ligger fint til med skjermet hjørnetomt som er pent opparbeidet med store, 

solrike terrasser og gressplen med flott beplantning. 

En komplett og innholdsrik familieenebolig innredet over 3 etasjer med gang, 

mellomgang, stor bod, vaskerom, 2 bad, 6(7) soverom, hvitt kjøkken med plass til 

spisebord i rommet, kjellerstue og herlig stue med 3,4 takhøyde og store vindusflater. Bi-

inngang til underetasjen. 

Eneboligen er velholdt med årene, noe oppgradert og holder normalt god standard. 

Garasje oppført i 1998 med støpt dekke, 2,38 m takhøyde og trapp opp til stort 

lagringsloft.
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Lys og luftig stue med store vinduer som slipper inn masse naturlig lyst
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Stuen har god plass til både sofa- og spisegruppe
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Originalt Sigdal kjøkken med hvite fronter og fliser mellom under- og overskap. Medfølgende komfyr, oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap
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Hyggelig spiseplass på kjøkkenet



Boligen har bad i både 1. etasje og i underetasjen
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Boligen har totalt 6 soverom fordelt på de 3 etasjene
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Koselig kjellerstue med god boltreplass for de yngste i familien
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Aunåvegen 7 har en pent opparbeidet hjørnetomt med gruset gårdsrom og tilhørende garasje
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Stor terrasse som starter ved garasjen, strekker seg langs sørsiden og til hovedterrassen mot vest
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Torvastad

TORVASTAD AUNÅVEGEN 7

Her vil dere 
stortrives.....
Aunåvegen 7 har flott endetomt på det det barne- og familievennlige boligfeltet 

Storasundfeltet. 

Trygg gangavstand til barnehage, Torvastad skole og gode aktivitetsmuligheter for barn 

og unge på Torvastad IL med topp fasiliteter. I begynnelsen av boligfeltet er det Kiwi 

butikk med rikelig utvalg av dagligvarer.

Fantastiske turmuligheter i Bjørgene, her kan en gå en rolig gåtur med familien eller 

legge treningsøkten. 18-hulls minigolfbane på Nordvegen Golf og Familiepark på 

Torvastad.

Kort vei til Avaldsnes med tilhørende fasiliteter og til Norheim med Oasen storsenter.
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Planløsning

Innhold
Innholdsrik enebolig over 3 plan som inneholder:

Hovedetasje: 

Gang, 2(3) soverom, bad, kjøkken og stue.

- Herlig stue med 3,4 m takhøyde i del av stuen og store vindusflater som gir godt med 

naturlig lys inn i rommet. I stuen har en god plass til spisebord for alle anledninger, stor 

sittegruppe og godstoler. Peisovn for hyggelig stemning, som sammen med 

varmepumpen i rommet, gir god oppvarming. Utgang fra stue til vestvendt terrasse og 

hage med gode solforhold.  

- Del av stue var tidligere soverom 3 i denne etasjen, kan tilbakeføres ved å sette opp 

lettvegg og dør. Soverom 2 i denne etasjen er i dag innredet som garderoberom. 

Kjøkken med god skap- og benkeplass samt plass til spisebord for hele familien.

Kjeller: 

Gang, mellomgang, oppbevaringsrom, vaskerom, bad, 3 soverom, kjellerstue. 
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

H

K



Planløsning

Innhold
Loft: 

Trappegang og soverom.

- Herlig loftsrom med store vindusflater i fasaden mot vest og stigende takhøyde opptil 

2,32 m.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0179/21

Adresse:
Aunåvegen 7, 4260 TORVASTAD

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 142 Bnr. 575 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Jan Inge Eik

Prisantydning:
2 690 000,-

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 oppført i 1987 med nymalt fasade i 
2017/2018, beiset terrasse mot sør og vest i 
2021, rekkverk terrasse mot vest malt i 2020, 
skiftet deler av og malt rekkverk ved trapp ned 
til underetasjen. Ny terrassedør på 
hovedsoverommet i 2021. 
- For ca. 10 år siden er det er lagt gråtonet 
laminat på gulv i gang, på hovedsoverommet, på 
kjøkken og i stue. Eneboligen er hovedsakelig 
innredet med lyse, lette fargevalg på vegger. 
- Originalt Sigdal kjøkken med hvite fronter og 

fliser mellom under- og overskap. Medfølgende 
komfyr, oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap. 
- Bad i 1. etasje med fliselagt gulv og malte 
vegger. Toalett, hvit baderomsinnredning med 
hvit vask, ekstra baderomsinnredning, speil, to 
overskap, badekar og dusjkabinett. 
- Bad i underetasjen laget i 2015/2016 med nytt 
belegg på gulv, nye plater på vegg, toalett, 
dusjkabinett, flott baderomsinnredning og speil 
på vegg. Varmtvannstank fra 2009. 
- Sikringsskap med automatsikringer og 
varmepumpe fra 2018.  
- Garasje oppført i ca. 1998.

Areal:
P-rom: 209 m² 
Bra: 220 m² 
S-rom: 23 m² 

Bruksareal: 
Kjeller: 96 kvm
Hovedetasje: 101 kvm
Loft: 23 kvm

Primærrom:
Kjeller: 85 kvm Gang, bad, trappegang, 3 
soverom, vaskerom og kjellerstue.
Hovedetasje: 101 kvm Entrè/gang, kjøkken, stue, 
bad og 2 soverom.
Loft: 23 kvm 
Trappegang og soverom.

Sekundærrom:
Kjeller: 11 kvm Oppbevaringsrom.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1986

Antall soverom:
6 soverom 

Antall rom:
8 rom 

Parkering:
I garasje og i eget gårdsrom.

Forsikringsselskap:
Eika forsikring

Polisenr:
4785754

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Enebolig med kjeller, hovedetasje og loft. Boligen 
er oppført med bindingsverk av tre over 
grunnmur. Saltakkonstruksjon tekket med 
betongtakstein. Boligen er vedlikeholdt ved 
behov.

TG:2 er gitt på følgende:
- Sålbenk under kjellervinduer (ligger for høyt).
- Drenering, betongtakstein, takrenner, bad, 
vaskerom og kjøkken, på grunn av alder.

Det er oppført en frittstående garasje på 
eiendommen. Garasjen er oppført i bindingsverk 
av tre med trekledning på utvendig fasade. Det 
er saltakkonstruksjon av tre. Taket er tekket 
med betongtakstein. Garasjen er kun enkelt 
beskrevet. Den er ikke inngående vurdert og 
fuktsøk er ikke gjennomført. Tilstandsgrad 
settes derfor ikke.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 30.08.2021 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Det er montert peisovn i stuen. 

Varmepumpe.

Varmeovn på bad 1. etasje.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket E - Gul

Beskaffenhet:
Pent opparbeidet hjørnetomt med gruset 
gårdsrom og tilhørende garasje med støpt 
dekke, 2,38 m takhøyde og med trapp opp til 
stort lagringsloft.
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Stor terrasse som starter ved garasjen, 
strekker seg langs sørsiden og til 
hovedterrassen mot vest med utgang fra 
hovedsoverom og stue. 

Koselig hage med gressplen, natursteinsmurer 
og flott beplantning.  

Fliselagt inngangsparti.

Tomteareal:
601.6 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
822 639,- for 2019
Sekundær formuesverdi 2 961 500,- for 2019

Kommunale avgifter:
14 548,- per år.
De kommunale avgiftene inkluderer avløp, 
eiendomsskatt, feiing, renovasjon og vann. De 
kommunale avgiftene kan endres hvert år og 
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:
Hvitevarer på kjøkken 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:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Midlertidig brukstillatelse for enebolig datert 
05.06.87 foreligger. Ferdigattest foreligger ikke. 
Eneboligen er registrert tatt i bruk 02.06.86. 

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:
- Det meste av møblement vil stå igjen i 
eneboligen og medfølge handelen. Dette gjelder 
det meste utenom enkelte møblement satt inn 
for visning, pyntegjenstander og bilder. Selger 
har likevel rett til å ta med seg det 
inventar/møbler de ønsker. 
- Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.
- Soverom og kjellerstue i kjelleretasje har for 
liten lysflate i vinduer i forhold til veiledningen i 
teknisk forskrift. Krav om tilstrekkelig dagslys er 
oppfylt når dagslysflate utgjør minst 10 % av 
bruksarealet.
- Innredning i under- og loftsetasjen er ikke 
godkjent med rom for varig opphold. Soverom, 
bad, kjellerstue i underetasjen og soverom i 
loftsetasjen er ikke omsøkt/godkjent i Karmøy 
kommune.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

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

1149/142/575:

13.06.1983 - Dokumentnr: 5088 - Vilkår i 
kjøpekontrakt

13.06.1983 - Dokumentnr: 5026 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:142 Bnr:18 

Servituttene beror hos megler og kan 
besiktiges på vårt kontor, eller oversendes per 
mail.

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 1,88 %.
Markedspakke: kr. 16 900,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-
Fotograf: kr. 4 460,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

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. 

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 
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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 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.

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:
09.09.2021

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

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

Meglerhuset Rele Karmøy
Fotvegen 1 B, 
4250 Kopervik
Telefon: 52 73 15 00
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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EGENERKLÆRINGSSKJEMA
EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Meglerfirma

Meglerhuset Rele Karmøy AS

Oppdragsnr.

2-0179/21

Selger 1 navn

Jan Inge Eik

Gateadresse

Aunåvegen 7

Poststed

TORVASTAD

Postnr

4260

Er det dødsbo?

Nei Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

Nei Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

Nei Ja

Når kjøpte du boligen?

År 1986

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år 33

Antall måneder 00

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

Nei Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap Eika forsikring

Polise/avtalenr. 4785754

Spørsmål for alle typer eiendommer

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

Nei Ja

Initialer selger: JIE 1
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2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse Eier har selv lagt fliser på gulvbelegg på bad i hovedetasje. Eier har og lagt gulv belegg på betong på bad i
underetasje.

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Nei Ja

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Svar Nei

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

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Svar Nei

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

Nei Ja

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

Nei Ja

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

Nei Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja

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

Svar Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse Bygget terrasser og garasje.

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

Nei Ja

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

Nei Ja
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19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av dens omgivelser?

Nei Ja

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

Nei Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

Nei Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Nei Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

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)?

Nei Ja

Initialer selger: JIE 3
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Tilleggskommentar

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 forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt
eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (akjseboliger), og om forsikringsgiver sitt
boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt
(budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver frem til og med 31.12.21. Det betyr at hvis budaksept er fra
og med 01.01.22 vil ikke dette tilbudet om forsikring være bindende for forsikringsselskapet. Grunnen til dette er at for eiendommer som er
solgt (budaksept) fra og med 01.01.22 gjelder det nye regler i avhendingsloven. Hvis eiendommen ikke er solgt (budaksept) innen 31.12.21 er
jeg klar over at jeg ikke har boligselgerforsikring, med mindre jeg har tegnet en ny forsikring som gjelder i de tilfeller eiendommen er solgt
(budaksept) fra og med 01.01.22.  

 

Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer
påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det vil bli mulig å tegne en ny boligselgerforsikring hos forsikringsselskapet som gjelder i de tilfeller boligen er solgt (budaksept) fra og med
01.01.22.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede 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 forsikringsselskapet 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.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20
(aksjeboliger).

Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i
forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring.

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

Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.
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E-Signing validated secured by

NAME OF SIGNER

Jan Inge Eik

IDENTIFIER

+4795969869

TIME

22.08.2021 
20:40:18 UTC

ELECTRONIC ID

Signer authenticated by 
Nets One time code

This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.→      

The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. 

Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.

→      

For more information about document formats, see https://www.nets.eu/developer→      
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©Norkart 2021

19.08.2021
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Karmøy kommune

142/575

UTM-32

Reguleringsplankart

Adresse: Aunåvegen 7

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Reguleringskart
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©Norkart 2021

19.08.2021
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Karmøy kommune

142/575

UTM-32

Grunnkart

Adresse: Aunåvegen 7

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.

Hjelpelinje punktfeste

Hjelpelinje vannkantEiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje veikant Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm

Grunnkart
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Originale bygningstegninger
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HELP Boligkjøperforsikring

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Advokathjelp ved boligkjøpet.

PRISER
Borettslag/aksjeleilighet:
Kr 4 100
Selveierleilighet/rekkehus:
Kr 7 400
Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt
Kr 11 500

PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til 
boligkjøperforsikring og fornyes årlig 
– om du ønsker det.

• Samboeravtale/ektepakt og arv
• Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
• Utleie og naboforhold
• Tomtefeste, veirett og andre servitutter
• Plan- og bygningsrett
• Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
• Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp. 
Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra 
Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.

PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøper-
forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers 
forsikring.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som 
kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, 
samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen 
bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no. 

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller 
post@help.no.

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS 
Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring 
+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til 
advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.
PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP. 
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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

TORVASTAD AUNÅVEGEN 7

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 2)

Budskjema
For eiendommen: Aunåvegen 7, 4260 TORVASTAD
Gnr. 142 Bnr. 575 i Karmøy
Oppdragsnummer: 2-0179/21
basert på salgsoppgave datert 09.09.2021



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 B  /  4250 Kopervik /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


