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                                                                       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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Olav Lauvås
Eiendomsmegler MNEF

T: 902 72 710

ol@meglerhuset-rele.no

Olav Lauvås er Karmøybu med stor K; Oppvokst i 

Skudeneshavn og i dag bosatt i Kopervik med kona 

Heidi og deres skjønne døtre Nelia og Ida. Olav er en 

ærlig, pliktoppfyllende, omsorgsfull og veldig 

serviceinnstilt eiendomsmegler. Dette, kombinert med 

en uslåelig lokalkunnskap om "øynå", har ført til at Olav 

har lenge vært den mestselgende eiendomsmegleren 

på Karmøy. Han er og lidenskapelig interessert i fotball!

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Del 1 - Tostembekken 7

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Rekkehus

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 13 Bnr. 722 Snr. 3

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 2 690 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 102 m2 

Bra: 104 m2

TOMT:

147 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Lekkert rekkehus 
(ende) over 2 plan - 
4 soverom - 2 bad - 
Solrik terrasse
- Lekkert enderekkehus over 2 plan fra 2015

- Høy standard

- Barnevennlig beliggenhet på Tjøsvoll øst 

- Lettstelt og pent opparbeidet tomt

- God planløsning

- Solrik, usjenert og lun terrasse

- 4 soverom

- Lekkert helfliset bad med skjult vaskerom i 1.etasje

- Meget flott (helfliset) bad i 2.etasje

- Lyst og pent Epoq-kjøkken med integrerte hvitevarer

- Utvendig sportsbod

- Ingen fellesutgifter
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Lys og tiltalende stue med god plass til både sofa- og spisegruppe
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Store vindusflater slipper inn rikelig med naturlig lys
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Fra stuen er det direkte adkomst til stor, usjenert og solrik terrasse
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Flott Epoq-kjøkken med integrerte hvitevarer (oppvaskmaskin, stekeovn, platetopp, kjøleskap og frys)
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Lekkert, helfliset bad i 1. etasje med skjult vaskerom
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Vaskerommet er skjult bak praktiske skyvedører



Ytterligere ett helfliset og meget flott bad i boligens 2.etasje
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Boligen har totalt 4 romslige soverom i 2. etasje, hvorav ett har tilgang til koselig luftebalkong
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Tomten er lettstelt og pent opparbeidet med asfaltert gårdsplass, stor terrasse og plen
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Tomten rundt boligen er på 135 kvm, i tillegg er det en privat parkeringsplass på 12 kvm og egen sportsbod i fellesanlegg
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Åkrehamn/Tjøsvoll øst
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Her vil dere 
stortrives......
Flott beliggenhet i barnevennlige omgivelser på nyere byggefelt på Tjøsvoll øst i 

Åkrehamn. Stor og usjenert terrasse med gode solforhold. Grenser til friområde mot 

vest.
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Planløsning

Innhold
Boligen er innredet over 2 plan og inneholder:

1.etasje: Gang, bad, kjøkken, stue og bod. 

2.etasje: Gang, 4 soverom og bad.

I tillegg er det en utvendig sportsbod i fellesanlegg.
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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 - Tostembekken 7

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0163/21

Adresse:
Tostembekken 7, 4270 ÅKREHAMN

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 13 Bnr. 722 Snr. 3 i Karmøy kommune

Sameiebrøk 1/6

Eiers navn:
June Iren Stava

Prisantydning:
2 690 000,-

Kjøpers omkostninger:
67 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
7 400,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
76 022,- (omkostninger totalt)

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

Eiendomstype:
Rekkehus

Eierform:
Eierseksjon

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

Standard:
Boligen er av nyere dato (2015) og holder høy 
standard, bl.a:
- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning 
(skiftet filter hvert år).
- Rør i rør system.
- Sentralstøvsuger.
- Lekkert helfliset bad med skjult vaskerom i 
1.etasje.

- Helfliset og meget flott bad i 2.etasje.
- Flott Epoq-kjøkken med integrerte hvitevarer 
(oppvaskmaskin, stekeovn, platetopp, kjøleskap 
og frys). Kjøleskap er fra 2019.
- Lyse og tidsriktige farger.
- Dobbelt isolert i den ene veggen i stue.
- Varmepumpe.
- Ny solskjerming (markise) på terrasse i 2020.
- Boligen ble malt utvendig i 2021 samt at 
terrasse ble beiset.
- Nye plater under terrasse i 2.etasje i 2020 
(hindrer at det drypper ned vann til terrasse i 
1.etasje).

Areal:
P-rom: 102 m² 
Bra: 104 m² 
S-rom: 50 m² 

Bruksareal: 
1. etasje: 52 kvm
2. etasje: 52 kvm

Primærrom:
1. etasje: 50 kvm Entrè/gang/kjøkken/stue og 
bad/vaskerom.
2. etasje: 52 kvm Gang, 4 soverom og bad.

Sekundærrom:
1. etasje: 2 kvm Bod under trapp.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2015

Antall soverom:
4 soverom 

Antall rom:
5 rom 

Etasje:
2.etg. 

Parkering:
Egen parkeringsplass samt felles 
parkeringsplasser.

Forsikringsselskap/Polisenr:
IF Skadeforsikring/3816035

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Rekkehus (ende) med 1.etasje og 2.etasje. 
Boligen er oppført med bindingsverk av tre over 
støpt plate på mark. Valmtakkonstruksjon tekket 
med betongtakstein. Boligen er godt ivaretatt. 
Det er generelt liten slitasje.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 24.08.2021 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Varmepumpe, varmekabler på begge bad og 
ellers elektrisk oppvarming.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Megler har oppfordret eier til å innhente 
energiattest for eiendommen, men denne er 
ikke fremlagt for megler. Interessenter bør 
derfor legge til grunn at eiendommen har 
energiklasse G.

Beskaffenhet:
Tomten er lettstelt og pent opparbeidet med 
asfaltert gårdsplass, stor terrasse og plen. 
Tomten rundt boligen er på 135 kvm, i tillegg en 
privat parkeringsplass på 12 kvm.

Tomteareal:
147 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.
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Formuesverdi bolig:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra 
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt 
sjekke skatteetatens boligkalkulator for 
estimert ligningsverdi. Se 
www.skatteetaten.no,-

Kommunale avgifter:
12 134,- 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:
Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger 
i handelen. Merk at noen hvitevarer kan være 
frittstående, selv om de fremstår som 
integrerte. Kjøper anbefales å ta forbehold i bud 
om eventuelle hvitevarer som ønskes at 
medfølger.

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:
Ferdigattest for vertikaldelt tomannsbolig 
foreligger og er datert 12.01.16. At en 
ferdigattest foreligger betyr ikke nødvendigvis 
at arbeider som er utført på eiendommen i 
senere tid er godkjent eller byggemeldt.

Diverse:
- Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.
- Varmeovn på terrasse medfølger ikke i 
handelen.
- Det betales ingen felleskostnader pr. månded. 
Det er heller ikke et aktivt sameie, derav 
foreligger det ikke 
regnskap/vedtekter/husordensregler.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. Reguleringsplan 278 
Tostemmen gjelder. 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:

1149/13/722/3:
07.07.2015 - Dokumentnr: 620118 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 3 
Formål: Bolig 
Tilleggsdel: Bygning 
Sameiebrøk: 1/6 

11.01.2016 - Dokumentnr: 23138 - Resek/endring 
formål/brøk/tilleggsdel
Endret seksjon: 
Snr: 3 
Formål: Bolig 
Tilleggsdel: Bygning og grunn 
Sameiebrøk: 1/6 

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

Legalpant:
De andre seksjonseierne har legalpant i 
seksjonen for krav mot seksjonseieren som 
følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset 
til 2 G.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 2 %.
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 
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.
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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:
08.10.2021

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:
Olav Lauvås
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90272710
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Olav Lauvås
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90272710
olav.lauvaas@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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6YDU 1HL

� .MHQQHU�GX�WLO�RP�GHW�HU�KDU�Y UW�SUREOHPHU�PHG�GUHQHULQJ��IXNWLQQVLJ��¡YULJ�IXNW�HOOHU�IXNWPHUNHU�L�XQGHUHWDVMH�NMHOOHU"
1HL -D

� .MHQQHU�GX�WLO�RP�GHW�HU�KDU�Y UW�XWHWWKHWHU�L�WHUUDVVH�JDUDVMH�WDN�IDVDGH"
1HL -D

� .MHQQHU�GX�WLO�RP�GHW�HU�KDU�Y UW�SUREOHPHU�PHG�LOGVWHG�VNRUVWHLQ�SLSH�I�HNV��GnUOLJ�WUHNN��VSUHNNHU��SnOHJJ��I\ULQJVIRUEXG�HOOHU�OLJQHQGH"
1HL -D

� .MHQQHU�GX�WLO�RP�GHW�HU�KDU�Y UW�I�HNV��VSUHNNHU�L�PXU��VNMHYH�JXOY�HOOHU�OLJQHQGH"
1HL -D

%HVNULYHOVH 6NMHYW�WHUDVVHJXOY�Sn�EDNNHSODQ

� .MHQQHU�GX�WLO�RP�GHW�HU�KDU�Y UW�VRSS�UnWHVNDGHU�LQVHNWHU�VNDGHG\U�L�EROLJHQ�VRP�URWWHU��PXV��PDXU�HOOHU�OLJQHQGH"
1HL -D

�� .MHQQHU�GX�WLO�RP�GHW�HU�KDU�Y UW�VNMHJJNUH�L�EROLJHQ"
1HL -D

�� .MHQQHU�GX�WLO�RP�GHW�HU�KDU�Y UW�XWI¡UW�DUEHLG�Sn�HO�DQOHJJHW�HOOHU�DQGUH�LQVWDOODVMRQHU��I�HNV��ROMHWDQN��VHQWUDOI\U��YHQWLODVMRQ�"

6YDU 1HL

�� .MHQQHU�GX�WLO�RP�GHW�HU�XWI¡UW�NRQWUROO�DY�HO�DQOHJJHW�RJ�HOOHU�DQGUH�LQVWDOODVMRQHU��I�HNV��ROMHWDQN��VHQWUDOI\U��YHQWLODVMRQ�"
1HL -D

�� +DU�GX�ODGHDQOHJJ�ODGHERNV�IRU�HOELO�L�GDJ"
1HL -D

�� .MHQQHU�GX�WLO�RP�XIDJO UWH�KDU�XWI¡UW�DUEHLG�VRP�QRUPDOW�E¡U�XWI¡UHV�DY�IDJO UWH��XWRYHU�GHW�VRP�HU�QHYQW�WLGOLJHUH��I�HNV��GUHQHULQJ�
PXUHUDUEHLG��W¡PUHUDUEHLG�HWF�"

1HL -D

�� (U�GHW�QHGJUDYG�ROMHWDQN�Sn�HLHQGRPPHQ"
1HL -D

�� .MHQQHU�GX�WLO�RP�GHW�KDU�Y UW�XWI¡UW�DUEHLG�Sn�WHUUDVVH�JDUDVMH�WDN�IDVDGH"

6YDU -D��DY�IDJO UW�RJ�XIDJO UW�HJHQLQQVDWV�GXJQDG

%HVNULYHOVH %P�6�0�VNLIWHW�YDQQERUG�L�V¡U��DXJXVW�������7HUDVVHQ�Sn�EDNNHSODQ�EOH�E\JJHW�DY�IRUULJH�HLHU

$UEHLG�XWI¡UW�DY %\JJPHVWHU�6WHLQDU�0DQQHV

�� 6HOJHV�HLHQGRPPHQ�PHG�XWOHLHGHO��OHLOLJKHW��K\EHO�HOOHU�WLOVYDUHQGH"
1HL -D

�� .MHQQHU�GX�WLO�RP�GHW�HU�LQQUHGHW�EUXNVHQGUHW�E\JJHW�XW�L�NMHOOHU�HOOHU�ORIW�HOOHU�DQGUH�GHOHU�DY�EROLJHQ"
1HL -D

�� .MHQQHU�GX�WLO�IRUVODJ�HOOHU�YHGWDWWH�UHJXOHULQJVSODQHU��DQGUH�SODQHU��QDERYDUVHO�HOOHU�RIIHQWOLJH�YHGWDN�VRP�NDQ�PHGI¡UH�HQGULQJHU�L�EUXNHQ�DY
HLHQGRPPHQ�HOOHU�DY�GHQV�RPJLYHOVHU"

1HL -D
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�� .MHQQHU�GX�WLO�RP�GHW�IRUHOLJJHU�SnEXG�KHIWHOVHU�NUDY�PDQJOHQGH�WLOODWHOVHU�YHGU¡UHQGH�HLHQGRPPHQ"
1HL -D

�� (U�GHW�IRUHWDWW�UDGRQPnOLQJ"
1HL -D

�� .MHQQHU�GX�WLO�PDQJOHQGH�EUXNVWLOODWHOVH�HOOHU�IHUGLJDWWHVW"
1HL -D

�� .MHQQHU�GX�WLO�RP�GHW�IRUHOLJJHU�VNDGHUDSSRUWHU��WLOVWDQGVYXUGHULQJHU�HOOHU�XWI¡UWH�PnOLQJHU"
1HL -D

�� (U�GHW�DQGUH�IRUKROG�DY�EHW\GQLQJ�YHG�HLHQGRPPHQ�VRP�NDQ�Y UH�UHOHYDQW�IRU�NM¡SHU�n�YLWH�RP��I�HNV��UDVIDUH��WLQJO\VWH�IRUKROG�HOOHU�SULYDWH
DYWDOHU�"

1HL -D
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7LOOHJJVNRPPHQWDU

-HJ�EHNUHIWHU�DW�RSSO\VQLQJHQH�HU�JLWW�HWWHU�EHVWH�VNM¡QQ��-HJ�HU�NMHQW�PHG�DW�GHUVRP�MHJ�KDU�JLWW�XIXOOVWHQGLJH��XULNWLJH�HOOHU�PLVYLVHQGH
RSSO\VQLQJHU�RP�HLHQGRPPHQ��YLO�IRUVLNULQJVVHOVNDSHW�NXQQH�V¡NH�KHO�HOOHU�GHOYLV�UHJUHVV�IRU�VLQH�XWEHWDOLQJHU�HOOHU�UHGXVHUH�VLWW�DQVYDU�KHOW
HOOHU�GHOYLV��MIU��YLONnU�IRU�EROLJVHOJHUIRUVLNULQJ�SXQNW�����RJ�IRUVLNULQJVDYWDOHORYHQ�NDSLWWHO���

-HJ�HU�RULHQWHUW�RP�PLWW�PXOLJH�DQVYDU�VRP�VHOJHU�HWWHU�DYKHQGLQJVORYHQ��HYHQWXHOW�HWWHU�NM¡SVORYHQ��DNMVHEROLJHU���RJ�RP�IRUVLNULQJVJLYHU�VLWW
EROLJVHOJHUIRUVLNULQJVWLOEXG�

-HJ�HU�NODU�RYHU�DW�DYWDOH�RP�IRUVLNULQJ�HU�ELQGHQGH��-HJ�HU�RJVn�NODU�RYHU�DW�SUHPLHWLOEXGHW�I¡UVW�NDQ�SnEHURSHV�QnU�EROLJHQ�HU�VROJW
�EXGDNVHSW���3UHPLHWLOEXGHW�VRP�HU�JLWW�DY�PHJOHU�HU�ELQGHQGH�IRU�IRUVLNULQJVJLYHU�IUHP�WLO�RJ�PHG�����������'HW�EHW\U�DW�KYLV�EXGDNVHSW�HU�IUD
RJ�PHG����������YLO�LNNH�GHWWH�WLOEXGHW�RP�IRUVLNULQJ�Y UH�ELQGHQGH�IRU�IRUVLNULQJVVHOVNDSHW��*UXQQHQ�WLO�GHWWH�HU�DW�IRU�HLHQGRPPHU�VRP�HU
VROJW��EXGDNVHSW��IUD�RJ�PHG����������JMHOGHU�GHW�Q\H�UHJOHU�L�DYKHQGLQJVORYHQ��+YLV�HLHQGRPPHQ�LNNH�HU�VROJW��EXGDNVHSW��LQQHQ����������HU
MHJ�NODU�RYHU�DW�MHJ�LNNH�KDU�EROLJVHOJHUIRUVLNULQJ��PHG�PLQGUH�MHJ�KDU�WHJQHW�HQ�Q\�IRUVLNULQJ�VRP�JMHOGHU�L�GH�WLOIHOOHU�HLHQGRPPHQ�HU�VROJW
�EXGDNVHSW��IUD�RJ�PHG������������

�

1nU�SUHPLHWLOEXGHW�LNNH�OHQJHU�HU�ELQGHQGH�IRU�IRUVLNULQJVVHOVNDSHW�Pn�HJHQHUNO ULQJVVNMHPDHW�VLJQHUHV�Sn�Q\WW�RJ�HYHQWXHOOH�HQGULQJHU
SnI¡UHV��'HW�YLO�GD�Y UH�IRUVLNULQJVSUHPLHQ�RJ�IRUVLNULQJVYLONnUHQH�Sn�Q\�VLJQHULQJVGDWR�VRP�OHJJHV�WLO�JUXQQ�

'HW�YLO�EOL�PXOLJ�n�WHJQH�HQ�Q\�EROLJVHOJHUIRUVLNULQJ�KRV�IRUVLNULQJVVHOVNDSHW�VRP�JMHOGHU�L�GH�WLOIHOOHU�EROLJHQ�HU�VROJW��EXGDNVHSW��IUD�RJ�PHG
���������

'HW�NDQ�LNNH�WHJQHV�EROLJVHOJHUIRUVLNULQJ�YHG�I¡OJHQGH�VDOJ�

PHOORP�HNWHIHOOHU�HOOHU�VOHNWQLQJHU�L�UHWW�RSSVWLJHQGH�HOOHU�QHGVWLJHQHGH�OLQMH��V¡VNHQ��HOOHU
PHOORP�SHUVRQHU�VRP�ERU�HOOHU�KDU�ERGG�Sn�EROLJHLHQGRPPHQ�RJ�HOOHU
QnU�VDOJHW�VNMHU�VRP�OHGG�L�VLNUHGHV�Q ULQJVYLUNVRPKHW�HU�HQ�Q ULQJVHLHQGRP
HWWHU�DW�EROLJHLHQGRPPHQ�HU�ODJW�XW�IRU�VDOJ�

)RUVLNULQJVVHOVNDSHW�NDQ�YHG�VNULIWOLJ�VDPW\NNH�DNVHSWHUH�WHJQLQJ�DY�IRUVLNULQJ�RJVn�L�RYHQQHYQWH�WLOIHOOHU�

'HUVRP�IRUVLNULQJVVHOVNDSHW�LNNH�KDU�JLWW�VNULIWOLJ�VDPW\NNH��NDQ�HUVWDWQLQJHQ�ERUWIDOOH�

9HG�RSSJM¡UVRSSGUDJ�WUHU�IRUVLNULQJHQ�L�NUDIW�QnU�NRQWUDNWHQ�HU�VLJQHUW�DY�EHJJH�SDUWHU��EHJUHQVHW�WLO�VLVWH����PnQHGHU�I¡U�RYHUWDNHOVH�

)RU¡YULJ�RSSIRUGUHU�VHOJHU�SRWHQVLHOOH�NM¡SHUH�WLO�n�XQGHUV¡NH�HLHQGRPPHQ�JUXQGLJ��MI�DYKHQGLJVORYHQ��������RJ�NM¡SVORYHQ�����
�DNVMHEROLJHU��

-HJ�¡QVNHU�EROLJVHOJHUIRUVLNULQJ��RJ�EHNUHIWHU�n�KD�PRWWDWW�RJ�OHVW�IRUVLNULQJVYLONnUHQH�RJ�LQIRUPDVMRQVEURVM\UH�WLO�VHOJHU�L
IRUELQGHOVH�PHG�NM¡S�DY�EROLJVHOJHUIRUVLNULQJ�

-HJ�¡QVNHU�LNNH�EROLJVHOJHUIRUVLNULQJ��PHQ�PHJOHU�KDU�WLOEXGW�PHJ�n�NM¡SH�VOLN�IRUVLNULQJ�

-HJ�NDQ�LNNH�NM¡SH�EROLJVHOJHUIRUVLNULQJ�LKKW�YLONnU�
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©Norkart 2021

03.08.2021
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Karmøy kommune

13/722/0/3

UTM-32

Reguleringsplankart

Adresse: Tostembekken 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.
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©Norkart 2021

03.08.2021
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Karmøy kommune

13/722/0/3

UTM-32

Grunnkart

Adresse: Tostembekken 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
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Det hjelper å 
notere ...

Mine notater:
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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

ÅKREHAMN/TJØSVOLL ØST TOSTEMBEKKEN 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: Tostembekken 7, 4270 ÅKREHAMN
Gnr. 13 Bnr. 722 Snr. 3 i Karmøy
Oppdragsnummer: 2-0163/21
basert på salgsoppgave datert 08.10.2021



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: 

Olav Lauvås  /  T: 90272710  /  olav.lauvaas@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


