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ÅKREHAMN VESTRE KARMØYVEG 3332

                                                                       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



3ÅKREHAMN VESTRE KARMØYVEG 333

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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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 15 Bnr. 472

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 390 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 264 m2 

Bra: 337 m2

TOMT:

673.8 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Innholdsrik bolig 
m/4 boenheter og 
stor garasje (bygd 
ut i 2006 & 2013)
- Stor og meget innholdsrik bolig over 3 plan som eier har innredet med 4 boenheter

- Romslig garasje med stor bod i utbygg mot sør (2006)

- Flott leilighet på 56 kvm i 2.etg mot sør ( utbygg 2006)

- Meget flott leilighet på bakkeplan mot vest på 79 kvm (utbygg 2013)

- Boenhet med grei standard i hovedetasje + loft (opprinnelig del)

- Boenhet med lav standard i underetasje opprinnelig del (ikke godkjent, se punkt 

"diverse" i salgsoppgaven)

- Sentral og flott beliggenhet

- Stor og solrik takterrasse

- Gangavstand til stort sett alt byen kan tilby

- Store oppgraderinger/påkostninger etter byggeår/de senere år

- Sjelden mulighet
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Åkrehamn
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Her vil dere 
stortrives......
Meget sentral og flott beliggenhet i Åkrehamn. Gangavstand til det aller meste som 

byen kan tilby, som bl.a: barnehage, barne- og ungdomsskole, flott idrettsanlegg, idylliske 

Åkrasanden og sentrum med dens fasiliteter.
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Planløsning

Innhold
Innholdsrik enebolig over 3 plan som inneholder:

Underetasje (leilighet opprinnelig del): Entrè/kjøkken, stue, soverom, bad/vaskerom og 

bod.

Underetasje (leilighet vest): Entrè/stue/kjøkken, bad, vaskerom og 2 soverom.

Underetasje tilbygg sør: Garasje og bod.

Hovedetasje (opprinnelig del): Entrè/gang, vaskerom, bad og stue/kjøkken.

Hovedetasje (leilighet tilbygg sør): Stue/kjøkken, bad/vaskerom, soverom og bod/walk in 

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

1.

2.



Planløsning

Innhold
Loft: Gang, 2 soverom og uinnredet loft.
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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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Del 2 - Vestre Karmøyveg 333

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0206/21

Adresse:
Vestre Karmøyveg 333, 4270 ÅKREHAMN

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 15 Bnr. 472 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Oddny Sandhåland

Prisantydning:
3 390 000,-

Kjøpers omkostninger:
84 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
97 622,- (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,-.

Total kjøpesum:
3 487 622,-

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Eiet

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

Standard:
I følge selger så er det gjort store 
oppgraderinger/påkostninger på boligen etter 
byggeår/de senere år, bl.a:

Utbygg over 2 plan mot sør i 2006:

Underetasje:
- Stor garasje m/romslig bod (55 kvm).
Hovedetasje (leilighet med alt på ett plan på 56 
kvm) bygget i 2006.
- Flott bad/vaskerom m/fliser på gulv og 
våtromsplater på vegger. Varmekabler. 
Dusjhjørne m/kar. Vegghengt toalett. 
Baderomsseksjon m/heldekkende vask.
- Pen stue m/åpen kjøkkenløsning.
- Stort og fint soverom m/skyvedørsgarderobe.

Utbygg med alt på ett plan mot vest i 2013 
(med takterrasse):
Stort og flott leilighet på 79 kvm:
- Stor og flott stue m/utgang til privat terrasse 
mot sør.
- Lyst og flott kjøkken m/integrerte hvitevarer 
(mikro, stekeovn, platetopp og oppvaskmaskin). 
Våtromsplater bak på vegg for lettere 
rengjøring.
- Meget flott bad m/fliser på gulv m/varmekabler, 
våtromsplater på vegger. 
- Pent vaskerom m/fliser på gulv og 
våtromsplater på vegger.
- 2 store og flotte soverom.
- Varmepumpe.
- Sentralstøvsuger.

Boenhet i opprinnelig bolig over 2 plan 
(hovedetasje + loft):
Hovedetasje (65 kvm):
- Pent bad som ble pusset opp ca i 2011. Fliser 
på gulv m/varmekabler, våtromsplater på 
vegger. Vegghengt toalett. Badekar. 
Baderomsseksjon m/dobbel vask.
- IKEA kjøkken m/integrerte hvitevarer 
(stekeovn, platetopp og mikro). Kjøkkenet er 
eldre enn 2010 men nyere enn 2005. Nyere 
gulv. Kjøkkenet fungerer fint, men har en del 
slitasje.
- Vaskerom: belegg på gulv og malte panelplater 
på vegger.
- Stor og fin stue m/nyere gulv og tapeter. 
Vedovn.
Loft (33 kvm):

- Soverom 1: eldre standard.
- Soverom 2: nyere overflater på vegger.
- Disponibelt rom: uinnredet, klargjort for bad. 
Utgang til balkong (balkong).

Boenhet i underetasje i opprinnelig del:
- Hele boenheten er av eldre dato og holder lav 
standard.

Generelt:

Utvendig:
- Kledning i utbygg mot sør er fra 2006, 
kledning i utbygg mot vest er fra 2013. Kledning 
på opprinnelig del er også av nyere dato (ukjent 
årstall). Kledning har etterslep på vedlikehold.
- Dører og vinduer i utbygg mot vest er fra 2013 
og fra 2006 i utbygg mot sør. Garasjeport og 
dør til leilighet i opprinnelig del er av nyere dato. 
Balkongdør mot vest på loft er fra 2015. Vinduer 
i underetasje på opprinnelig del er fra 1994. 
Vinduer i hovedetasje og loft på opprinnelig del 
er av eldre dato.
- Flate tak over tilbygg mot vest og sør er fra 
2013/2006 og er tekket med PVC-belegg. 
Takpanner på opprinnelig del er antatt skiftet i 
ca år 2000.

Innvendig:
- Innerdører i utbygg vest og sør er fra 
2013/2006. Innerdører i hoved- og loftsetasje i 
opprinnelig del er av nyere dato.
- 1 stk sikringsskap m/automatsikringer i 
opprinnelig bolig (inkl strøm til utbygg mot sør 
og boenhet i underetasje opprinnelig bolig). 1 stk 
sikringsskap med automatsikringer i leilighet 
utbygg vest.
- Vannrør i kobber og plast (rør i rør). Avløpsrør i 
plast.
- Varmtvannsbeholder i bod ved garasje er på 
198 liter fra 2007 (til hovedetasje og loft i 
opprinnelig del, samt til utbygg i sør). 
Varmtvannsbeholder på 200 liter i leilighet mot 
vest er fra 2013, og vvb i underetasje 
opprinnelig del er på 116 liter fra 2013.
- Varmepumpe i utbygg mot vest samt i 
hovedetasje i opprinnelig bolig. 
- Det er lagt inn fiber (Altibox) fra Haugaland 
kraft.
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Areal:
P-rom: 264 m² 
Bra: 337 m² 

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1946

Antall soverom:
6 soverom 

Antall rom:
18 rom 

Etasje:
3.etg. 

Parkering:
I garasje og i eget gårdsrom.

Forsikringsselskap:
Sparebank 1

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Enebolig med underetasje, hovedetasje og loft. 
Boligen er trolig oppført med bindingsverk av 
tre over grunnmur. Valmtakkonstruksjon tekket 
med betongtakstein. Boligen har tilbygg mot sør 
med garasje og leilighet fra 2006, og tilbygg 
mot vest med leilighet fra 2013. Tilbygg har 
flate tak med PVC-belegg. Boligen har etterslep 
på vedlikehold. Deler av loftet fremstår som 
uinnredet.

TG:2 er gitt på følgende:
- Taktekking: Mer enn halvparten av forventet 
brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn 
halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
undertak. Det mangler noen mønestein på valm 
mot nordvest på takoplett mot vest. En takstein 
har sklidd ned ved kilrenne mot sørvest.
- Takkonstruksjon/Loft: Det er fra loft/kryploft 
påvist indikasjoner på at det er punktering av 
dampsperre, som medfører svekket effekt av 
dampsperrefunksjonen. Det er registrert 
symptom på aktivitet fra skadedyr Det er 
begrenset/dårlig ventilering av 
takkonstruksjonen. Det er skjært i den 
opprinneløige takkonstruksjonen i forbindelse 

med etablering av tilbygg mot sør.
- Veggkonstruksjon: Bordkledning går stedvis 
nesten helt ned i terreng. Det er kort avstand 
fra underkant kledning til terreng på fasade mot 
nord på tilbygg mot vest. Avstanden fra 
underkanten av kledningen til terrenget 
anbefales normalt å være min. 0,3 m (iht Sintef 
Byggforsk). Kledningen er generelt i god stand, 
men har etterslep på vedlikehold.
- Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er 
vanskelig å åpne/lukke.
Det er påvist noen glassruter som er punktert 
eller sprukne Vinduer har etterslep på 
vedlikehold. Utvendig glasslist på stort vindu i 
stue i leilighet mot sør i hovedetasje har 
påbegynt råteskade. Beslag på lukkevindu i 
soverom i leilighet mot sør i hovedetasje er 
deformert. Vindu i soverom på loft har 
råteskade.
- Utvendige trapper: Det registreres 
muravskalling i rekkverk.
- Overflater: Det er stedvis slitasje med gliper i 
skjøter og bruks- slitasje på laminatgulv. Det er 
noen blører i skjøter på laminat på gulv ved 
kjøkken i leilighet mot vest. Loft har behov for 
oppussing. Det er påbegynt arbeid med plater 
på vegg.
- Innvendige dører: Det er merker etter fukt på 
dørblad til dør mellom bad/vaskerom og 
soverom i leilighet mot sør i hovedetasje.
- Bad leilighet: Det er ikke påvist tilfredstillende 
løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget 
sisterne.
- Bad leilighet vest: Våtrommet mangler styrt 
tilluftsventilering. Rommet har kun naturlig 
ventilasjon.
- Vaskerom hovedetasje opprinnelig del: 
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. 
Rommet har kun naturlig ventilasjon.
- Bad hovedetasje opprinnelig del: Det er ikke 
påvist tilfredstillende løsning for å synliggjøre 
lekkasje fra innebygget sisterne.
Det drypper noe fra krane på den ene vasken.
- Bad/vaskerom leilighet tilbygg sør: Det er satt 
skruer i våtromsplater i våtsonen til dusj.
- Bad/vaskerom leilighet tilbygg sør: Sluket har 
begrenset inspeksjonsmulighet og er dermed 
vanskelig å rengjøre. Sluk er montert med 
begrenset tilkomst under kar for dusj.
- Bad/vaskerom leilighet tilbygg sør: Det er ikke 
påvist tilfredstillende løsning for å synliggjøre 
lekkasje fra innebygget sisterne.

- Bad/vaskerom leilighet tilbygg sør: Rommet har 
kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler 
styrt tilluftsventilering.
- Stue/kjøkken: Ventilasjonskanal fra 
avtrekksvifte i overskap i leilighet mot vest er 
ikke tett.
- Stue/kjøkken: Det er påvist skader på 
overflater/kjøkkeninredning utover normal 
slitasjegrad. Benkeplate har fuktskade i 
underkant ved vask. Det gjenstår arbeid med 
innredning rundt kjøleskap.
- Elektrisk anlegg: Røykvarslere er ikke tilkoblet 
strømnettet eller seriekoblet iht dagens krav. 
Det var ikke krav til fast tilkobling før 2010. 
Røykvarslere i opprinnelig del (kjeller, 
hovedetasje og loft) var demontert på 
befaringsdagen.
- Drenering: Mer enn halvparten av forventet 
levetid på drenering er overskredet. Drenering 
på opprinnelig del er trolig fra byggeåret.
- Grunnmur og fundamenter: Det er registrert 
skråriss som er symptom på setninger. 
Setningsprekk under vindu i stue i leilighet i 
underetasje i opprinnelig del. Det registreres 
vertikalt riss i grunnmur mot sør på garasje. Det 
registreres byggskum rundt vindu på kjøkken i 
underetasje på opprinnelig del og rundt dør til 
garasje. Byggskum er ikke egnet til å stå åpent i 
dagen. Det registreres hull i grunnmur rundt 
gjennomføring av kabler mot sør.
- Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og 
bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Rom Under Terreng: Det er gjennom hulltaking 
påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i 
hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette 
området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til 
muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig 
kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.
- Innvendige trapper: Det mangler håndløper på 
vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under 
dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. 
Trapp til loft har skjevhet og er slitt.
- Bad leilighet vest: Det er påvist avvik i 
fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på 
byggetidspunktet.
- Vaskerom leilighet vest: Sluket har begrenset 
inspeksjonsmulighet og er dermed vanskelig å 
rengjøre. Sluk er plassert under vaskemaskin og 
tørketrommel.
- Bad hovedetasje opprinnelig del: Det er 
vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i 
våtsonen (dusjsonen), løsningen eller 
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byggematerialet er uegnet Vinduet er plassert i 
våtsone til badekar. Våtsone på vegg i bad er 
minimum 1 meter til side for badekar.
- Bad hovedetasje opprinnelig del: Det er påvist 
avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i 
forskrift på byggetidspunktet.
- Bad hovedetasje opprinnelig del: Mer enn 
halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
membranløsningen.
- Bad/vaskerom leilighet tilbygg sør: Det er 
påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i 
forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at 
høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig 
topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 
mm.
- Byggegrunn: Det er registrert symptomer på 
setninger i grunnen i form av sprekker i 
grunnmur. Setningsprekk under vindu i stue i 
leilighet i underetasje i opprinnelig del.

TG:3 er gitt på følgende:
- Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende 
bortledning av vann fra taknedløp ved 
grunnmur. Takrenner/nedløp har store lekkasjer. 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er 
oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler 
snøfangere på hele eller deler av taket, men det 
var ikke krav om dette på 
byggemeldingstidspunktet. Det mangler 
takrenne på tak mot sør, over vaskerom.
Takrenner mangler nedløpsrør.
- Terrassedører: Det er påvist dører som er 
vanskelig å åpne eller lukke Dører har 
råteskader.
- Balkonger, terasser og rom under balkonger: 
Det er ikke montert rekkverk. Balkong/terrasse 
ligger over innredede boligrom, usikker 
konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt 
fare for skader. Det er ikke montert rekkverk 
ved trapp/rampe som leder mot inngang til 
leilighet mot sør. Etter dagens forskrifter skal 
trapp eller rampe som er høyere enn 0,5 m over 
tilstøtende plan og som ikke avgrenses av vegg 
eller har tilsvarende beskyttelse ha rekkverk. 
Det er ikke klaring mellom kledning og loddet 
sinkbelegg på balkong. Her er det ikke spalte for 
lufting. Tekking på balkong har lav oppkant ved 
terskel på terrassedør. Det registreres sprekk i 
ett glass i levegg mot nord på terrasse i 
hovedetasje.
- Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell 
på over 30mm gjennom hele rommet. 

Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i 
standardens krav til godkjente måleavvik. Det 
ble målt 48 mm høydeforskjell på gulv i stue i 
underetasje i opprinnelig del. Det ble målt 70 
mm høydeforskjell på gulv i soverom i 
underetasje i opprinnelig del. Det ble målt 15 
mm høydeforskjell på gulv i stue i hovedetasje i 
opprinnelig del. Gulvet har ujevnhet i overgang 
mellom stue og kjøkken. Det ble målt 20 mm 
høydeforskjell på gulv mellom hjørnet mot 
sørvest i stue og ved inngang i leilighet i tilbygg 
mot vest.
- Innvendig trapp mellom underetasje og 
hovedetasje.: Åpninger mellom trinn i innvendig 
trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det 
mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er 
ikke montert rekkverk.
- Bad/vaskerom underetasje opprinnelig del: 
Våtrommet står foran full oppgradering for å 
tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er 
ikke behov for å gjennomføre en detaljert 
tilstandsanalyse, etter standardens krav.
- Vaskerom leilighet vest: Rommet har ingen 
ventilasjon. Våtrommet mangler styrt 
tilluftsventilering.
- Branntekniske forhold: Brannslukningsapparat i 
leilighet mot vest er på 2 kg. 
Brannslukningsapparat i bolig skal være 
minimum 6 kg.
- Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. 
Skrånet tomt med nedslagsområde som kan gi 
tilsig av vann til garasje på østsiden av 
bygningen. Terrenget mot nord har fall mot 
inngang til leilighet mot vest.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 25.01.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Det er montert varmepumper i lelighet mot vest 
og i hovedetasje på opprinnelig del. 
Varmepumpe i stue hovedetasje på opprinnelig 
del. Ellers elektrisk oppvarming av boligen.
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 opparbeidet med gruset og asfaltert 
gårdsplass, terrasser, steinbelagt inngangsparti 
ved leilighet mot vest med varmekabler. Stor 
takterrasse (over leilighet mot vest).

Tomteareal:
673.8 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

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

Kommunale avgifter:
11 811,- per år.
De kommunale avgiftene inkluderer avløp, 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
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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.

Vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og 
avløp. 

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for 2 tilbygg foreligger og er datert 
25.05.10 og 21.09.17. At en ferdigattest 
foreligger betyr ikke nødvendigvis at arbeider 
som er utført på eiendommen i senere tid er 
godkjent eller byggemeldt.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for 
enebolig med sokkelleilighet foreligger ikke. 
Boligen er registrert tatt i bruk 11.11.1946.

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.
- Boenhet i underetasje i opprinnelig del, samt 
hovedetasje og loft i opprinnelig del avviker fra 
originale bygningstegninger og er ikke 
omsøkt/godkjent i Karmøy kommune. 
- Megler har mottatt godkjente 
bygningstegninger til utbygg mot sør fra 2006. 
Men tegningene inneholder ikke plantegninger, 
megler kan derfor ikke sjekke hva som er 
godkjent innredet. 
- Leilighet i utbygg mot vest er søkt om og 
godkjent i kommunen.

- Kott på loft har ikke måleverdige arealer på 
grunn av lav takhøyde. Rom må ha takhøyde på 
minimum 1,9 meter (i en bredde på min. 60 cm) 
for å være måleverdige iht NS 3940 og 
Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling.
- Takhøyde i leilighet i underetasje opprinnelig 
del er på 2-2,1 meter.
- Boenhet i utbygg mot sør er pr dags dato leid 
ut for kr 7 500,- pr. mnd inkl. strøm og internett. 
Boenhet i utbygg mot vest er leid ut for kr 8 
000,- + strøm pr. mnd. Boenhet i underetasje 
opprinnelig bolig er leid ut for kr 5 700,- pr. mnd 
inkl. strøm og internett.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler. Vi 
oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt 
godt inn i reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området. Ta 
kontakt med megler for å få dette oversendt.

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

1149/15/472:
11.06.1942 - Dokumentnr: 997 - Bestemmelse 
om gjerde

29.07.2013 - Dokumentnr: 631186 - 
Erklæring/avtale
Bestemmelser vedrørende deltakelse i 
opparbeidelse av tekniske anlegg i samsvar 
med plan- og bygningsloven § 18-1 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 
(Eier(e) av gnr. 45/bnr. 472 forplikter seg til å 
være med på sin andel av omkostningene i 
opparbeidelse av tekniske anlegg, feks. vei, v/a-
anlegg, lekeplass, når kommunen måtte 
forlange det)

11.06.1942 - Dokumentnr: 997 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:15 Bnr:16 

03.07.1958 - Dokumentnr: 1495 - Registrering av 
grunn

Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1149 Gnr:15 Bnr:817 
EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE 
BRUKSNUMMER  
Fradelt fra bnr. 472 og 588.  

27.07.1961 - Dokumentnr: 2223 - Registrering av 
grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1149 Gnr:15 Bnr:879 

17.02.1977 - Dokumentnr: 901270 - Registrering 
av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1149 Gnr:15 Bnr:1439 
EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE 
BRUKSNUMMER  
Fradelt fra bnr. 472 og 588.  

11.06.1942 - Dokumentnr. 997 - Bestemmelse om 
vannrett
Rettighet hefter i:  Knr:1149 Gnr:15 Bnr:16 
(Rett til å benytte brønn som er på gnr. 15/bnr. 
16)

27.07.1961 - Dokumentnr. 2223 - Bestemmelse 
om veg
Rettighet hefter i:  Knr:1149 Gnr:15 Bnr:879
(Vestre Karmøyveg 333 har veirett over gnr. 15, 
Bnr. 879) 

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: 1,875%.
Markedspakke: kr. 16 900,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-
Fotograf: kr. 4 460,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.
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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. Kjøpesummen skal 
innbetales fra kjøpers konto i norsk 
finansinstitusjon.

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.

NB. I forbindelse med at ny avhendingslov med 
forskrift trer i kraft fra 01.01.2022 kan det være 
at forsikringspremiene over vil endres ved 
årsskifte.

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:
21.02.2022

Lovanvendelse:
Eiendommen selges etter reglene i 
avhendingsloven:
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med 
det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter 
seg grundig inn i alle salgsdokumentene, 
herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og 
selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med 
forhold som er tydelig beskrevet i 
salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i 
salgsdokumentene kan ikke påberopes som 
mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper 
har lest dokumentene. Alle interessenter 
oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, 

gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. 
Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre 
gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent 
med ved undersøkelsen.  
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler 
vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler 
eller en bygningssakyndig før det legges inn 
bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det 
kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type 
og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det 
samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt 
uriktige opplysninger om eiendommen og dette 
har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt 
brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for 
slitasje og skader kan ha oppstått. Slik 
bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan 
avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som 
nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og 
skader som nødvendiggjør utbedring, er 
innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke 
utgjøre en mangel. 

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik 
mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at 
avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. 

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller 
erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader 
opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  

Dersom kjøper ikke er forbruker selges 
eiendommen «som den er», og selgers ansvar er 
da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, 
herunder oppfordringen om å undersøke 
eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som 
ikke anses som forbrukere. For vurdering av et 
eventuelt innvendig arealavik gjelder avhl. § 3-8.

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.
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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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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: Vestre Karmøyveg 333, 4270 ÅKREHAMN
Gnr. 15 Bnr. 472 i Karmøy
Oppdragsnummer: 2-0206/21
basert på salgsoppgave datert 21.02.2022
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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


