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SØRHAUG KRITLEVEGEN 17B2

                                                                       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 har etter mange år med hardt og 

godt arbeid som eiendomsmegler, jobbet seg opp en 

lang liste med strålende fornøyde kunder. Han leverer 

til toppkarakter i alle ledd i salgsprosessen, og vi er 

veldig stolte over å kunne kalle han et medlem av 

Relefamilien. Christoffer er oppvokst på Kolnes og er 

bosatt på Vormedal, med sin Maren og deres skjønne, 

lille datter Erle.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 30 Bnr. 352

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 690 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 176 m2 

Bra: 182 m2

TOMT:

433.4 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Stor enebolig mot 
friområde - 2 
garasjer på 54 kvm 
- Populært område
I Kritlevegen 17B bor en barne- og familievennlig med kort avstand til Haugesund 

sentrum, byens turområder, barnehager, skoler i alle alderstrinn og aktivitetstilbudet 

rundt Haraldsvang. 

Eneboligen ligger tilbaketrukket til i enden av gaten uten gjennomgangstrafikk mot 

friområde i sør. En rolig beliggenhet med uteområde mot sør og vest som gir gode 

solforhold store deler av dagen. 

Innholdsrik innredet over 3 etasjer med utleieleilighet i underetasjen (ikke godkjent) og 

hovedbolig over 3 etasjer med vindfang, hall, mellomgang, vaskerom, bad, 2 soverom, 2 

walk-in-closet, tidligere kjøkkenrom, kjøkken og stor stue.  

Asfaltert gårdsrom, enkel garasje på ca. 16 kvm og stor garasje på ca. 38 kvm.

10 SØRHAUG KRITLEVEGEN 17B



11SØRHAUG KRITLEVEGEN 17B



Lys og romslig stue med god plass til både sofa- og spisegruppe
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Det er montert vedovn, men det er skade på pipe på loft og det må større oppgraderinger til på pipe/pipeløp før denne kan tas i bruk
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Eldre kjøkken i hovedetasjen med eikefronter, 2 utslagsvasker og integrert komfyr, platetopp og oppvaskmaskin
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Eldre bad i hovedetasjen med belegg på gulv og våtromstapet på vegg
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Badet har varmeovn, toalett, baderomsinnredning, sideskap, speil og badekar



Romslig gang i hovedetasjen
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Gang i 2. etasje med adkomst til luftebalkong
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Gang og tekjøkken i 2. etasje
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Boligen har totalt 2 romslige soverom i 2. etasje
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Romslig kjøkken i underetasjen med enkel kjøkkeninnredning med fronter i hvit eller teak utførelse
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Stue i underetasjen med delvis åpen løsning mot kjøkkenet
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Toalett i underetasjen med gulvbelegg, toalett og vask



Velkommen til Kritlevegen 17B
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Hagen med gressplen ligger vendt mot sør og vest og har gode solforhold
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Sørhaug
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Her vil dere 
stortrives.....
Kritlevegen 17B har flott og tilbaketrukket beliggenhet i enden av gaten mot friområde.

Rolig, barne- og familievennlig område. Kort avstand til barnehage, Solvang barneskole, 

ungdomsskole og de videregående skolene i Haugesund. Ellers kort avstand til 

aktivitetstilbudene rundt Haraldsvang. 

Fantastisk og praktisk beliggenhet for familien med kort avstand til alle av barnas 

aktiviteter. Her har en rikelig med sportsklubber, treningssenter, turnhall, svømmehall og 

ishall innenfor kort gangavstand. 

Kort avstand til det meste i og rundt sentrumskjernen. Ønsker en shopping har en 

tilgang til alle butikkene i gågaten samt byens kjøpesenter i Markedet som kan skilte 

med 25 butikker og godt utvalg. Kveldsunderholdningen kan en legge til kaien og bylivet 

eller finn en god film som vises på lerretet i en av Edda-kinos 5 saler. 

Enten en ønsker turområder for gå eller treningsøkter har en alt i nærområde. 

Gangavstand til både Vangen og Djupadalen. Djupadalen er perfekt for koselig 

spaserturer eller joggeturer. I varmere tider er Djupadalen en svært populær badeplass. 

I varmere tider kan Vangen by på volleyballbaner, fotballbinger og bading med 

stupebrett i de fleste høyder. Ta med familien på en koselig spasertur og mat endene i 

Skeisvatnet.



39SØRHAUG KRITLEVEGEN 17B



Planløsning

Innhold
Enebolig over 3 plan som inneholder:

I 1. etasje - hovedboligen: 

Vindfang, hall, bod under trapp, bad, kjøkken og stue. 

I 2. etasje - hovedboligen:

Mellomgang, 2 soverom, 2 walk-in-closet, tidligere kjøkkenrom. 
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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
I underetasjen - hovedboligen: 

Vaskerom. 

I underetasjen utleieleilighet (ikke godkjent): 

Gang, mellomgang, matbod, garderoberom, toalett, bad, soverom, stue og kjøkken.
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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 - Kritlevegen 17B

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0022/22

Adresse:
Kritlevegen 17B, 5521 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 30 Bnr. 352 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Madel Olivia Neshavns dødsbo

Prisantydning:
1 690 000,-

Kjøpers omkostninger:
42 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
55 122,- (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,-.

Total kjøpesum:
1 745 122,-

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Eiet

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

Standard:
- Tomten til eneboligen ble skilt ut i 1920, så det 
antas at byggeåret til eneboligen er en gang på 
1920-tallet. Videre ble enebolig påbygd øst i 
1955 med bad og mot nord i 1969 med vindfang 
og utvidelse av kjøkken. 
- Det er eldre kledning mot øst, sør og nord. 
Kledning mot vest ble skiftet i 2016. Det er 

varierende alder på vinduene i eneboligen og 
taket er tekket med skifer. 
- Eneboligen anses som ett renoveringsobjekt 
og har behov for betydelige påkostninger både 
inn- og utvendig for å nå dagens krav til 
standard.  
- Eldre bad i hovedetasjen med belegg på gulv 
og våtromstapet på vegg. Det er varmeovn, 
toalett, baderomsinnredning, sideskap, speil og 
badekar.
- Eldre kjøkken i hovedetasjen med eikefronter, 2 
utslagsvasker og integrert komfyr, platetopp og 
oppvaskmaskin. Enkel kjøkkeninnredning i 
underetasjen med fronter i hvit eller teak 
utførelse. 
- Toalett i underetasjen med gulvbelegg, toalett 
og vask. Bad med belegg på gulv, våtromstapet, 
opplegg for vaskemaskin, hvit 
baderomsinnredning, sideskap, speil med 
belysning og varmeovn på vegg. 
- Det er skade på pipe på loftet og det må 
påregnes betydelig oppgraderinger av 
pipen/pipeløp før en kan ta i bruk vedfyring i 
eneboligen. 
- Varmtvannstank til hovedboligen fra 2006 og 
eldre varmtvannstank til underetasjen. 
- Sikringsskap med automatsikringer, eget 
sikringsskap til underetasjen med minusmåler. 
- Enkel garasje oppført i 1960 og dobbelgarasje 
oppført i 1986. Det er vask i den doble garasjen, 
det er ikke sikkert denne har vanntilførsel.

Areal:
P-rom: 176 m² 
Bra: 182 m² 
S-rom: 6 m² 

Bruksareal
Kjeller: 56 kvm 
1. etasje: 74 kvm 
2. etasje: 52 kvm 

Primærrom
Kjeller: 52 kvm Gang, mellomgang, 
garderoberom, toalett, bad, vaskerom, soverom, 
stue og kjøkken. 
1. etasje: 72 kvm Vindfang, hall, bad, kjøkken og 
stue. 
2. etasje: 52 kvm Mellomgang, 2 soverom, 2 
walk-in-closet, tidligere kjøkkenrom. 

Sekundærrom
Kjeller: 4 kvm Matbod.
1. etasje: 2 kvm Bod under trapp.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1920

Antall soverom:
4 soverom 

Antall rom:
5 rom 

Parkering:
I garasje og i eget gårdsrom.

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

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Enebolig med to garasjer. Boligen er oppført på 
grunnmur i støpt betong, sparesteinsmur, og 
betonggulv. Yttervegger ovenpå grunnmur i 
tømmer og tradsijonelt bindingsverk for påbygg. 
Etasjeskillere tre. Saltak i trekonstruksjon som 
er utvendig tekket med bølgeeternitt. Boligen er 
grepet av elde og slitasje, og det kan derfor 
påregnes oppgraderinger. Boligen er å anse 
som et renoveringsobjekt. Tilstandsgrader gitt i 
tilstandsrapport baserer seg i hovedsak på 
slitasje av bygningsdeler, men også 
mangler/avvik/feil/skader som vil utløse tiltak.

TG:3 er gitt på følgende:
- Taktekking: Det er påvist skader eller avvik på 
selve taktekkingen. Mer enn halvparten av 
forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er 
oppbrukt på undertak.
- Vinduer: Det er påvist vinduer med 
fukt/råteskader. Karmene i vinduer er værslitte 
utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er 
påvist at enkelte vinduer er vanskelig å 
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åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig 
kondensering av enkelte glass. Det er påvist 
noen glassruter som er punktert eller sprukne 
Det er registrert råteskader på vinduer enkelte 
steder. Det vil derfor være påregnelig med 
utskifting av enkelte vinduer i denne boligen.
- Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell 
på over 30mm gjennom hele rommet. 
Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i 
standardens krav til godkjente måleavvik. Målt 
høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor 
en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med 
bakgrunn i standardens krav til godkjente 
måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20mm 
innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis 
med bakgrunn i standardens krav til godkjente 
måleavvik. Det er skjevhet i konstruksjonen. Det 
er i 2 etasje skjevhet i midtre del av boligen, og 
det er skjevhet i stuen mot vest i 1 etasje. 
Påviste avvik har allikvel ingen betydning for 
byggets bæreevne, og er normalt å regne i en 
slik gammel bolig.
- Pipe og ildsted: Det er påvist at pipe har 
sprekker og riss. Det er påvist betydelige 
sprekker i pipe. Pipevanger er ikke synlige.
- Innvendige trapper: Det er ikke montert 
rekkverk. Det er ikke rekk verk i nedre dl av 
trappen.
- Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å 
tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er 
ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for 
fuktskade allerede er påvist på annen måte, og 
fordi undersøkelsen ikke er nødvendig.
- Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle 
normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke 
utført fordi avvik med sannsynlighet for 
fuktskade allerede er påvist på annen måte, og 
fordi undersøkelsen ikke er nødvendig. 
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal 
bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført 
fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade 
allerede er påvist på annen måte, og fordi 
undersøkelsen ikke er nødvendig.
- Stue/kjøkken: Det er registrert avvik med 
avtrekk. Ventilator i kjeller fungerte ikke ved 
funksjonstest på befaringsdagen.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som kan kreve 
tiltak):
- Nedløp og beslag: Det er påvist skader i 
beslagløsninger. Mer enn halvparten av 
forventet brukstid er oppbrukt på 

renner/nedløp/beslag. Det mangler 
tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det 
mangler snøfangere på hele eller deler av taket, 
men det var ikke krav om dette på 
byggemeldingstidspunktet.
- Takkonstruksjon/Loft: Det er registrert 
symptom på aktivitet fra skadedyr Det er påvist 
avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er 
enkelte fuktskjolder rundt gjennomføringer. 
Hovedsakelig rundt pipen. Det er også synlig 
tegn til noe borebiller.
- Utvendige dører: Karmene i dører er værslitte 
utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er 
påvist utetthet/åpning mellom dørblad og 
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er 
påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke 
Det er påvist tegn på innvendig kondensering 
av enkelte glass. Påregnelig med noe justering 
av instatte dører. Det vil også være påregnelig 
med behandling av teakdører. Balkongdøren har 
fuktskjolder innvendig som tyder på at vann 
presses inn ved nedbør i kombinasjon med 
nedbør.
- Balkonger, terasser og rom under balkonger: 
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til 
rekkverkshøyder. Balkong/terrasse ligger over 
innredede boligrom, usikker konstruksjon. 
Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader.
- Utvendige trapper: Betongtrapp har mindre 
sprekker/skader. Det er stedvise sprekker/riss i 
utvendige trapper, og det vil være påregnelig 
med utbedring.
- Overflater: Det er registrert svertesopp på 
overflater. Det er synlig noe svertesopp på 
overflater i innredet kjeller. Overflater har også 
slitasje og er utdaterte. Overflater kan 
påregnes å oppgraderes. Det er fuktskjolder i 
tak i boden i kjeller, under badet i 1 etasje.
- Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og 
bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Rom under terreng: Det er registrert typisk 
"kjellerlukt". Det er gjennom målinger påvist høyt 
fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er 
derfor ikke foretatt hulltaking. Det er 
fuktskjolder i nedre del av vegger på soverom i 
kjeller. Det er også betydelig saltutslag på åpne 
vegger på vaskerommet.
-  Innvendige dører: Det er påvist at enkelte 
dører er feilmontert/tar i karm e.l.
- Stue/kjøkken: Enkelte bruksmerker og justering 
av fronter.
- Kjøkken: Innredningen begynner å nærme seg 

sin oppsatte gjennomsnittlige levetid. Eldre 
kjøkkeninnredning fra 60-70 tallet i 2 etasje.
- Vannledninger: Mer enn halvparten av 
forventet brukstid er oppbrukt på innvendige 
vannledninger.
- Avløpsrør: Det er ikke påvist tilfredsstillende 
lufting av avløpsanlegget. Mer enn halvparten 
av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige 
avløpsledninger.
-  Ventilasjon: Det er påvist mangelfull 
ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Noe 
avvik i antall ventiler i yttervegger.
- Varmtvannstank: Det er ikke påvist 
tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank 
ihht gjeldende forskrift.
- Byggegrunn: Det er registrert symptomer på 
setninger i grunnen i form av sprekker i 
grunnmur. Det er stedvise riss i grunnmur.
- Drenering: Det er ikke tegn på noe utvendig 
fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet 
levetid på drenering er overskredet.
- Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har 
sprekkdannelser.
- Forstøtningsmurer: Det er påvist mindre 
sprekker og/eller skjevheter i muren.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som ikke krever 
umiddelbare tiltak):
- Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte 
råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller 
liten lufting i nedre kant av kledning mot 
grunnmur.
Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av 
konstruksjon. Det er stedvise skader i 
plastkledning, og det er også stedvis synlig råte 
på trekledning. Noe dårlig underventilert i nedre 
del av kledning mot grunnmur. Det er ikke 
registrert museband i nedre del av kledning. Det 
kan påregnes kontroll av nedre del av 
bunnramme på yttervegger ved utskifting av 
kledning da det kan være noe følgeskader på 
denne bygningsdelen.
- Kjøkken: Rommet har kun naturlig avtrekk.
- Wc: Rommet er slitt og overflater er ca 40 år 
gamle. Det vil være påregnelig med 
oppgradering.
- Varmesentral: Mer enn halvparten av forventet 
brukstid på varmesentral er oppbrukt. Normal 
levetid for en luft/luft varmepumpe er 12 - 15 år.
- Elektrisk anlegg: Det anbefales generelt å få 
det elektriske anlegget kontrollert i forbindelse 
med kjøp av bolig. Det lokale el-tilsyn er offentlig 
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kontrollmyndighet på elanlegget.
- Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn 
halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av 
forventet brukstid er oppbrukt på utvendige 
avløpsledninger.

Garasje oppført i 1988. Oppført på ringmur i 
betong, betonggulv. Vegger ovenpå ringmur i 
tradisjonelt bindingsverk som er utvendig kledd 
med trepaneler. Saltak i trekonstruksjon som er 
tekket med betongtakstein. Det er råteskader 
på vinduer på denne garasjen, og det vil derfor 
være påregnelig med utskifting. Det er også 
værslitasje på utvendige overflater generelt og 
det kan derfor påregnes generelt vedlikehold av 
garasje. Innvendig vegger er kledd med plater 
og paneler. Det er utført stedvise fuktmålinger 
uten at dette ga utslag av betydning. Anbefaler 
at dette undersøkes noe nærmere.Vinduer TG3. 
Garasjeport TG2. Garasje og overflater generelt 
TG2. Det kan påregnes noe utskifting og 
vedlikehold av denne garasjen.

Garasje (1960) oppført i enkelt bindingsverk.
Oppført på ringmur i betong, betonggulv. 
Bindingsverkskonstruksjon som er utvendig 
kledd med trepaneler. Saltak i trekonstruksjon 
som er tekket med bølgeeternitt. Det er 
registrert stedvise råteskader på utvendige 
overflater. Det er også råte på inngangsdør til 
garasje mot vest. Garasjeporten har også råte i 
nede del. Det vil være påregnelig med 
oppgradering av utvendige overflater og garasje 
skal brukes til sin hensikt. Det kan være 
hensiktsmessig å fjerne denne garasjen da det 
er bygget større garasje på baksiden, og det er 
også noe trang passasje ned til nyere garasje. 
Tilstandsgrad TG2 - 3.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 28.02.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Varmeovn på bad i underetasjen og i 
hovedetasjen. 

Varmpumpe i stue. 

Det er skade på pipe på loft og det må større 
oppgraderinger til på pipe/pipeløp før denne kan 
tas i bruk.
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:
Asfaltert gårdsrom med biloppstillingsplass. 

Det er enkel garasje som måler ca. 5,8 m i 
dybde og 2,9 m i bredde (totalt ca. 16 kvm). 
Stor garasje som måler ca. 5,8 m x 6,6 m (totalt 
ca. 38 kvm) med oppgang til loft og 
varmekabler i gulvet (Ikke brukt på flere år og 
med ukjent funksjonalitet). 

Hagen med gressplen ligger vendt mot sør og 
vest og har gode solforhold. 

Deler av garasjebygg ligger over nabogrense 
mot sør og øst (friområde eid av Haugesund 
kommune) .

Tomteareal:
433.4 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
724 788,- for 2020
Sekundær formuesverdi 2 609 236,- for 2020

Kommunale avgifter:
10 045,- per år.
Herav:

Kommunale avgifter: kr 7 064,-
Renovasjon HIM: kr 2 981,-

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk 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:
I underetasjen medfølger: 
Kun komfyr og mikro. 

I hovedetasjen medfølger: 
Kun integrerte hvitevarer. 

Hvitevarer er av eldre dato, selger har ikke 
bebodd eiendommen og hvitevarer kan ikke 
fungere/ha liten gjenværende levetid.

Vei, vann og avløp:
Offentlig vann og avløp. 

Siste del av adkomst til eiendommen går over 
privat vei (tilhører Kritlevegen 19, gnr. 30/bnr. 
327) og man må ta del i eventuelle 
vedlikeholdskostnader og brøyting av veien.

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

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse for enebolig og enkel garasje nr 
2.
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Fasadeendring og tilbygg er 
byggemeldt/godkjent, men det foreligger ikke 
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Det 
foreligger tegninger datert 21.12.83, 12.11.69 og 
06.07.55.

Det foreligger ikke tegninger på under- og 
loftsetasjen og det må legges til grunn at 
rommene ikke er omsøkt/godkjent som rom til 
varig opphold.  

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:
Kritlevegen 17 B er registrert med 2 boenheter, 
hvorav boenheten i underetasjen ikke er 
godkjent. Kommunen opplyser at dersom en 
eller flere av eksisterende boenheter mangler 
godkjenning etter plan- og bygningsloven har 
eier 2 muligheter:
1. Tilbakeføre til opprinnelig godkjent bruk
2. Søke om bruksendring fra godkjent bruk til 
nåværende bruk
Dersom en bygning/boenhet brukes til annet 
enn det den er godkjent for kan kommunen 
ilegge den som er ansvarlig et 
overtredelsesgebyr på inntil kr. 200 000 for 
privatpersoner og inntil kr. 400 000 for 
profesjonelle foretak. Overtredelsesgebyr kan 
gis både til tiltakshaver og de foretak som har 
utført arbeidet uten at det foreligger tillatelse 
fra kommunen. Ved salg av en ulovlig 
bruksenhet vil ny eier overta ulovligheten, og 
dermed være den ansvarlige overfor 
kommunen. En ulovlig bruksenhet vil også 
kunne medføre problemer i forbindelse med et 
forsikringsoppgjør. 

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

Radonmåling: Fra 1. januar 2014 må radonverdier 
oppgis for alle boliger som helt eller delvis er 
utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes 

tiltak. Selger opplyser at det ikke er foretatt 
radonmåling etter strålevernforskriften på 
denne eiendommen. Kjøper må selv sørge for å 
oppfylle bestemmelsene om målinger og 
eventuelle tiltak.

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:

1106/30/352:
09.02.1920 - Dokumentnr: 900112 - Opprettelse 
av matrikkelenheten
EIENDOMMEN OVERFØRT FRA ANNEN 
KOMMUNE  
EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930  

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.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn 2 mål, og er 
dermed fritatt fra konsesjonsplikten.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: kr. 37500,-
Markedspakke: kr. 18 500,-
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. 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.
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Dødsbo:
Eiendommen selges for dødsbo. Kjøper kan 
derfor inneha en svakere kjøpsrettslig stilling 
enn ved et ordinært salg hvor selger selv bebor 
eiendommen og avgir opplysninger om denne.

Da selgers kunnskap om eiendommen på denne 
måte er begrenset, oppfordres interessenter til 
å foreta en særlig grundig undersøkelse av 
eiendommen.

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:
25.03.2022

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.

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 1B, 
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: Kritlevegen 17B, 5521 HAUGESUND
Gnr. 30 Bnr. 352 i Haugesund
Oppdragsnummer: 2-0022/22
basert på salgsoppgave datert 25.03.2022
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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 1B  /  4250 Kopervik  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


