
Prisant: 3 490 000 + omkKarmøy - Norheim
Salhusvegen 347, 5542 KARMSUND



NORHEIM SALHUSVEGEN 3472

                                                                       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 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 også lidenskapelig interessert i fotball!

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 148 Bnr. 167 og 145

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 490 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 255 m2 

Bra: 263 m2

TOMT:

1024 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Påkostet bolig m/4 
bad, 4 kjøkken, 4 
stuer og 7 soverom 
- Dobbel garasje
- Boligen er innredet med 4 boenheter (ikke omsøkt og godkjent, registrert som enebolig)

- Dobbel garasje

- Store oppgraderinger innvendig/utvendig de senere år (2008-2016)

- Sentral og flott beliggenhet like ved Oasen

- Stor tomt (opparbeidet i 2010 med stor gårdsplass)

- Kjeller: vf, vaskerom, soverom, stue/kjøkken og bod (lav standard)

- 1.etg: entré, 2 soverom, bad/vaskerom, stue/kjøkken (pusset opp i 2011)

- 2.etg: trappegang, 2 soverom, bad/vaskerom, stue/kjøkken (pusset opp i 2013)

- 3.etg: trappegang, 2 soverom, bad/vaskerom, stue/kjøkken, bod og kott (pusset opp i 

2010)

- Nye takpanner, pipebeslag og takrenner/nedløp i 2010

- Ny kledning og vindpapp i 2010

- Nye PVC vinduer i 2008/2011

- Betydelig oppgradert el-anlegg i 2010/2012/2013 

- 4 sikringsskap og 4 målere, 4 varmtvannsbeholdere
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Stue 2.etasje
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Nyere kleberstein peisovn sørger for god oppvarming



Kjøkken 2.etasje
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Soverom 1 i 2.etasje
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Soverom 2 i 2.etasje
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Bad med opplegg til vaskemaskin i 2.etasje



Stue i 1.etasje
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Kjøkken i 1.etasje



Spisestue i 1.etasje
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Bad med opplegg til vaskemaskin i 1.etasje



Soverom 1 (av 2) i 1.etasje
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Felles trappeoppgang til 2. og 3. etasje



Stue i 3.etasje
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Kjøkken i 3.etasje
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Bad med opplegg til vaskemaskin i 3.etasje
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Soverom 1 i 3.etasje
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Soverom 2 i 3.etasje
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Utgang til hyggelig luftebalkong



Utsikt fra balkong i 3.etasje
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Stue/kjøkken i kjeller
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Soverom i kjeller



Bad i kjeller
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Vaskerom i kjeller



Det er gjort store oppgraderinger både innvendig og utvendig de senere år (2008-2016)
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Gode parkeringsmuligheter i dobbel garasje og i gruset gårdsrom Boligen ligger attraktivt til helt sør i Salhusvegen



Kjekk hagestue med terrasse
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Felles inngangsparti for 2. og 3. etasje



Overbygget inngangsparti i 1. etasje
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Norheim
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Her vil dere 
stortrives.....
Boligen har sentral beliggenhet helt sør i Salhusvegen. Fri og solrik beliggenhet med sol 

fra tidelig morgen til langt på kveld.

Kort avstand til Norheim med Oasen storsenter, legesenter, tannlege, butikker og 

bensinstasjon.

Fra boligen har en kort avstand til det aller meste. Like ved har en det nye veisystemet 

til Raglamyr, Bokn og Karmøy. Her har en det meste innenfor kort kjøreavstand.

Gangavstand til barnehage og Norheim barneskole. Flotte turområder langs Karmsundet 

og Norheimsskogen innenfor gangavstand med turmuligheten som medfølger.
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Planløsning

Innhold
Enebolig innredet over 4 plan som inneholder:

Kjeller: Vindfang, vaskerom, stue/kjøkken, bad og soverom.

1. etasje: Entré, gang, stue/kjøkken, bad og 2 soverom.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

K

1.



Planløsning

Innhold
2. etasje: Trappegang, stue/kjøkken, bad og 2 soverom.

3. etasje: Gang, stue/kjøkken, bad og 2 soverom.

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

2.

3.
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Del 2 - Salhusvegen 347

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0119/22

Adresse:
Salhusvegen 347, 5542 KARMSUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 148 Bnr. 167 og 145 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Hein Ove Sandhåland, Inge Stava

Prisantydning:
3 490 000,-

Kjøpers omkostninger:
87 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
100 122,- (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:
3 590 122,-

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Eiet

Utleie:
Det vil normalt være anledning til å leie ut hele 
boligen.

Standard:
Boligen er innredet over 4 etasjer og inneholder 
bl.a. vaskerom, 3 boder, 4 bad, 5 soverom, 4 
stue og 4 kjøkken. Boligen er godt vedlikeholdt 
fra 2008 og frem til dags dato. Holder god 
standard med tanke på alder. Fremstår moderne 
med lyse, lette overflater. Stort sett alle gulv, 
tak og veggflater er skiftet eller pusset opp 
siden 2008:

Generell informasjon:
- Betydelig oppgradert el-anlegg (2010/12/13). 
Det er 4 sikringsskap med automatsikringer og 
4 målere.
- Nyere vann- (rør i rør) og avløpsrør (noe 
vannrør av kobber).
- 4 stk varmtvannsbeholdere. 2 stk fra 2011 på 
200 liter (1. og 2. etasje), 1 stk på 300 liter fra 
1997 (kjeller), 1 stk på 115 liter fra 1994 (loft).

Uvendig bolig/tomt:
- Nye takpanner, pipebeslag og takrenner/nedløp 
i 2010.
- Ny kledning og vindpapp i 2010.
- Nye PVC vinduer i 2008/2011.
- Ny drenering og grunnmurspapp (2009).
- Dobbel garasje fra 1988, isolert og gipset etter 
2016.
- Bygget hagestue i 2014 (enkel standard).
- Tomten ble opparbeidet med stor gruset 
gårdsplass og beitongplatting i 2010.

Innvendig:

3.etasje:
- Denne etasjen ble pusset opp siste gang i 
2010 og har som resten av boligen moderne 
overflater. 
- Det er lagt parkett på gulv foruten om på bad.
- Flott, helfliset bad med grå fliser på gulv og 
hvite fliser på vegg. Opplegg til vaskemaskin. 
Varmekabler. Badet ble pusset opp i 2010. Hvit 
baderomsinnredning m/stor vask, toalett og 
badekar. 
- Kjøkken ble kjøpt inn i 2008 og installert ved 
oppussing i 2010. 
- Bygget om fra 1 til 2 soverom etter 2016.
- God takhøyde gjør at dette føles som en 
fullverdig etasje, med luftig planløsning og store 
vindusflater for godt med naturlig lys.
- Fra stue har en utsikt mot Karmsund broen, 
sjøen, havgapet og over til Torvastad. 

- Utgang til østvendt og solrik terrasse på 
morgen/dagtid.

2.etasje:
- Herlig etasje med en rekke overflater sist 
pusset opp og ombygd i 2013 (så gjort om fra 1 
til 2 soverom etter 2016).
- Svært åpen og luftig etasje med stor stue 
hvor en har plass til både stort spisebord- og 
sittegruppe. Lyse veggflater og store 
vindusflater forsterker en allerede god 
romfølelse. 
- Belysning med 20 downlights, inndelt i soner 
og med fem dimmere.
- Nyere kleberstein peisovn sørger for god 
oppvarming. Varmepumpe fra 2009 fungerer 
ikke. 
- Tiltalende kjøkken fra 2008 med kjekk 
kjøkkenøy. Svarte fronter, fliser mellom under- 
og overskap. Moderne ventilator i stål. 
Integrerte komfyr, platetopp og medfølgende 
oppvaskmaskin.
- Helfliset bad fra 2009 med svarte fliser på 
gulv, varmekabler og hvite baderomsplater på 
vegg. Opplegg til vaskemaskin. Dusjkabinett 
m/rainshower og hånddusj, vegghengt toalett, 
mekanisk avtrekk, hvit baderomsinnredning, 
stor vask, sideskap og overskap m/speil.

1. etasje:
- Leiligheten ble pusset opp i 2011.
- Helfliset bad med hvite fliser på vegg og 
varmekabler. Opplegg for vaskemaskin, 
dusjkabinett, hvit baderomsinnredning og 
vegghengt toalett. 
- Flott kjøkken med svarte fronter og integrert 
komfyr, platetopp og oppvaskmaskin. Også her 
med fliser mellom under- og overskap.
- I åpen stue/kjøkkenløsning har en god plass til 
både spise- og sittegruppe.
- Romslig hovedsoverom med god plass til 
dobbeltseng og det en skulle trenge av 
garderobeskap.

Underetasje:
- Stor stue/kjøkkenløsning med god plass til 
spisebord og sittegruppe. Tidsriktig 
kjøkkeninnredning med hvite fronter.
- Bad har fliselagt gulv og plater på vegg. 
Dusjhjørne, hvit baderomsinnredning og toalett.
- I denne etasjen har en ved ekstremt vær hatt 
overvann inn i leiligheten. Dette har skjedd ved 
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flere anledninger og blitt ordnet av 
forsikringsselskap. Etter forrige gang så er 
skadene ikke fikset. Takstmann har målt fukt i 
gulv og vegg i denne etasjen. Etter at det siste 
gang kom vann i kjeller så er det installert en 
nedsenkbar pumpe i septiktank og en pumpe i 
kjelleren. Har ikke fått inn vann i kjelleren etter 
dette.

Alle etasjer er pr dags dato utleid.
3.etasje er leid ut for kr 5700,- + strøm pr mnd
2.etasje er leid ut for 7000,- + strøm pr mnd
1.etasje + garasje er leid ut for 8000,- + strøm 
pr mnd
Underetasje er leid ut for 3000,- + strøm pr 
mnd

For ytterligere informasjon om boligens tilstand 
henvises det til vedlagt tilstandsrapport i den 
komplette salgsoppgaven. Alle etasjene har god 
og gjennomtenkt planløsning, godt med 
vindusflater og generelle god romfølelse.

Areal:
P-rom: 255 m² 
Bra: 263 m² 

Bruksareal
Kjeller: 65 kvm 
1. etasje: 67 kvm 
2. etasje: 72 kvm 
3. etasje: 59 kvm 
Primærrom
Kjeller: 57 kvm Vindfang, vaskerom, 
stue/kjøkken, bad og soverom.
1. etasje: 67 kvm Entré, gang, stue/kjøkken, bad 
og 2 soverom.
2. etasje: 72 kvm Trappegang, stue/kjøkken, bad 
og 2 soverom.
3. etasje: 59 kvm Gang, stue/kjøkken, bad og 3 
soverom.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Antall soverom:
7 soverom 

Antall rom:
16 rom 

Parkering:
I dobbel garasje og på stor gårdsplass.

Forsikringsselskap:
Frende

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:
Det opplyses om at taktekking er fra 2010. 
Taket er tekket med betongtakstein. Undertak 
av pløyde bord. Det opplyses om at pipebeslag 
er fra 2010. Takrenner og nedløp av plast. 
1.etasje er oppført i mur, med utvendig puss. 
Veggkonstruksjon med tømret bæresystem i 
tre. Utvendig kledd med liggende kledning av 
tre. Det opplyses om at utvendig vindpapp og 
utvendig kledning er fra 2010. Takkonstruksjon 
med undertak på åser. Bygningen har vinduer 
med 2-lags glass. Vinduer i kjeller av PVC fra 
2011.
Vinduer av PVC i 1.etasje, 2.etasje og 3.etasje er 
fra 2008. Vinduer av tre mot nord i 1.etasje er 
fra 1991. Vinduer av tre mot nord i 2.etasje er 
fra 1973 og 2006. Vinduer mot sør i 3.etasje av 
tre. Malte inngangsdører av tre. Balkongdør i 
3.etasje av PVC. Balkong i 3.etasje er bygget av 
tre. Rekkverk av tre. Utvendige støpte trapper. 
Trapp til 1.etasje mot øst har skifer i trinn. Det 
er ukjent byggegrunn. Det opplyses om at 
utvendig drenering med drensrør og 
grunnmursplast er fra 2009. Det er montert 
lensepumpe i kjellerhals. Dette for å hindre vann 
i å stige til gulvninå i kjeller. Grunnmur er 
sparesteinmur, med mye stein som er 
stabilisert i betong. Terrenget skråner mot øst. 
Utvendige vann- og avløpsledninger er ikke 
kontrollert. Ukjent type på avløpsrør og ukjent 
type på vannledning. Det er ikke fremlagt 
opplysninger om at utvendige vann- og 
avløpsrør er skiftet.

TG:3 er gitt på følgende:
- Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell 

på over 30 mm gjennom hele rommet. 
Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i 
standardens krav til godkjente måleavvik. Det er 
25 mm høydeforskjell på gulv i kjøkken i 
3.etasje. Det ble målt 38 mm høydeforskjell på 
gulv i soverom mot sørvest i 3.etasje.
- Rom under terreng: Det er registrert 
fuktskjolder/fuktskader på overflater. Det ble 
registrert saltutslag på grunnmur i vaskerom og 
bod, noe som er tegn på fuktvandring i 
grunnmur. Salter som vises som hvite krystaller 
på innsiden av grunnmuren, er avleiringer som 
kommer fra vann som har fordampet. Laminat 
på gulv i stue/kjøkken og veggplater på vegg er 
fuktskadet. Det ble målt 25,5 vekt-% fukt i 
utforet vegg mot terreng i stue/kjøkken i kjeller. 
Vekt-% mellom 19,5% og 27,9% vurderes som 
meget fuktig, som gir fare for treødeleggende 
sopper, muggdannelse, stripet borebille (mott), 
og råteborebille etc. Boliger fra denne tiden er 
generelt ikke konstruert for beboelse i kjeller.
- Bad 3.etasje: Rommet har ingen ventilasjon.
- Varmesentral: Leieboer opplyser om at de ikke 
har fått varmepumpe til å fungere.
- Branntekniske forhold: Brannslukningsapparat i 
kjeller er fra 2004 (eldre enn 10 år). Det må 
kjøpes nytt brannslukningsapparat eller utføres 
service for å lukke avvik. 
Brannslukningsapparater i 1.etasje, 2.etasje og 
3.etasje av ukjent alder.
- Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. 
Terrenget på østsiden har fall mot husets 
østside.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som kan kreve 
tiltak):
-  Taktekking: Det er merke etter fukt på 
undertak ved pipe. Dette var tørt på 
befaringsdagen. Det mangler en takpanne mot 
vest.
- Veggkonstruksjon: Det er enkelte sprekker og 
riss i murpuss. Det er sprekker i sålbenker 
(vannbrett) under vinduer i 1.etasje.
- Takkonstruksjon/Loft: Det er registrert 
symptom på aktivitet fra skadedyr. Det 
registreres spor etter stripet borebille (mott) i 
takkonstruksjon. Usikkert om det er aktivitet.
- Vinduer: Innvendige foringer til vindu i soverom 
mot sørøst og foring i vindu mot sør i soverom 
mot sørvest i 1.etasje er fuktskadet. Innvendige 
foringer til vindu i soverom mot sør i 2.etasje er 
fuktskadet. Vindu mot nord i stue i 1.etasje har 
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malingflass og svertesopp på innvendig 
overflate. Vindu mot nord fra 1973 i 2.etasje er 
slitt.
- Balkonger, terrasser og rom under balkonger: 
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til 
rekkverkshøyder.
- Utvendige trapper: Skifer på trapp har begynt 
å løsne. Det er hakk i enkelte skifersteiner.
- Overflater: Gulvbelegg i trappegang i 1.etasje 
er ikke tett. Det er ett kraftig hakk i parkett på 
kjøkken i 3.etasje.
- Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av 
forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Lås på 
sotluke i kjeller er defekt.
- Innvendige trapper: Det mangler håndløper på 
vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større 
enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Innvendige dører: Dør mellom soverom og bad i 
kjeller har sprekk i terskel til karm. Dør til bod 
under trapp i 1.etasje tar i karm.
- Vaskerom: Det er påvist saltutslag på vegger. 
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist 
til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er 
mindre enn 25 mm. Det er påvist ufagmessig 
utførelse rundt sluk. Det er ikke montert 
mansjett i klemring til sluk. Det vil si at det ikke 
er tett overgang mellom eventuell membran og 
sluk. Rommet har kun naturlig ventilasjon.
- Bad kjeller: Våtromsplater er ikke montert 
fagmessig. Våtromsplatene er montert helt ned 
til gulv (utenom i dusj). Det skal være avstand 
til gulv med for eksempel sokkelflis. Det er 
mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje 
på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. 
Terskel på gulv til dusjhjørnet vil hindre vann på 
utsiden av dusj i å kunne renne til sluk. 
Mykfuger(silikon) er misfarget. Mer enn 
halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
membranløsningen. Det er påvist skader på 
innredning. Front på skap svulmer på grunn av 
fuktskade. Våtrommet mangler styrt 
tilluftsventilering.
- Bad 1.etasje: Det er påvist skader på 
innredning. Skap under servant har fuktskade. 
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
- Bad 2.etasje: Det er vindu/dør med ikke 
fuktbestandige materialer i våtsonen 
(dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er 
uegnet. Dør er plassert i våtsone til dusj. 
Våtsone på vegg i bad er minimum 1 meter til 
side for dusj. Det er påvist avvik i fallforhold til 
sluk i forhold til krav i forskrift på 

byggetidspunktet. Våtrommet mangler styrt 
tilluftsventilering.
-  Bad 3.etasje: Det er vindu/dør med ikke 
fuktbestandige materialer i våtsonen 
(dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er 
uegnet. Vinduet er plassert i våtsone til 
badekar. Våtsone på vegg i bad er minimum 1 
meter til side for badekar. Det er påvist at 
høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig 
topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 
mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i 
forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Stue/kjøkken 1.etasje: Platetopp er knust.
-  Stue/kjøkken 2.etasje: En skuffe under «øy» 
ute på gulv har skade i overkant.
- Stue/kjøkken 3.etasje: Det er påvist 
skader/fuktskjolder i kjøkkengulv. Benkeplate er 
ikke kantforseglet i ende.
- Vannledninger: Rørkursene til rør i rør i bod i 
kjeller er ikke merket. Det er irr på kobberrør i 
bod i kjeller.
- Varmtvannstank: Det er påvist at 
varmtvannstank er over 20 år
- Elektrisk anlegg: Sikringsskap med 
jordfeilautomatsikringer.
- Drenering: Det er ut ifra observasjoner påvist 
indikasjoner på at drenering/tettesjikt har 
begrenset effekt.
- 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.

Det er oppført en frittstående garasje på 
eiendommen. Garasjen er oppført i bindingsverk 
av tre med trekledning på utvendig fasade. Det 
er saltakkonstruksjon av tre. Taket er tekket 
med skiferstein. Det er bygget en hagestue i 
tilknytning til garasje. Tak over hagestue er 
tekket med lysplater av plast. Vindu i hagestue 
har knust glass. Garasje mangler takrenne. 
Garasjen er kun enkelt beskrevet. Den er ikke 
inngående vurdert og fuktsøk er ikke 
gjennomført. Tilstandsgrad settes derfor ikke.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 16.06.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Det er montert varmepumpe (fungerer ikke) og 
vedovn i 2. etasje. 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 stor gruset 
gårdsplass og terrasse.

Eiendommen består av 2 gårds- og 
bruksnummer som totalt har et areal på 1024 
kvm.
- Gnr. 148/167: 1018 kvm
- Gnr. 148/145: 6 kvm

Eiendommen har noen fiktive grenser, og avvik 
ved oppmåling kan forekomme. Oppgitt areal er 
hentet fra Fonnakart. Før en eventuell søknad 
om utvidelse av boligen eller byggesøknad om 
garasje, uthus, boder etc., må alle grensene bli 
klarlagt. Kostnad ved oppmåling tilkommer.

Selger informerer om at det skal lages fortau 
langs Salhusvegen som vil berøre deler av 
tomten (se reguleringskart i salgsoppgave).

Tomteareal:
1024 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.
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Formuesverdi bolig:
799 223,- for 2020
Sekundær formuesverdi 2 877 201,- for 2020

Kommunale avgifter:
13 780,- per år.
De kommunale avgiftene inkluderer tilsynsgebyr 
avløp, eiendomsskatt, feiing, renovasjon, slam 
og vann. De kommunale avgiftene kan endres 
hvert år og avvik kan 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.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei og vann. 
Privat septikanlegg.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse på eiendommen. 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.

Boligen er registrert som enebolig (med 1 
boenhet) og er ikke godkjent som utleiebolig 
med 4 boenheter.

Det foreligger ingen originale byggetegninger i 

Karmøy kommunes arkiver. Megler har derfor 
ikke anledning til å undersøke hvilke forhold ved 
eiendommen som er omsøkt/godkjent i 
kommunen etter oppføring.

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

Bod og kott i 3.etasje 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.

Kjelleretasje har for liten lysflate i vinduer i 
forhold til veiledningen i teknisk forskrift. Krav 
om tilstrekkelig dagslys er oppfylt når 
dagslysflate utgjør minst 10 % av bruksarealet.

Brannstige fra 3.etasje er montert nærmere 
enn 2 meter fra vindu i underliggende etasje. 
Etter dagens byggeteknisk forskrift skal stige 
eller trapp ha avstand minimum 2,0 meter fra 
vindu, eller være skjermet mot flammer og 
strålevarme. Ved høyde over 5 meter skal stige 
ha ryggbøyle.

Branncelleinndeleingen er trolig iht. eldre krav 
og samsvarer naturlig nok ikke til dagens 
byggteknisk forskrift. Det er ikke observert 
brannskillende konstruksjoner.

Selgere har aldri bodd i boligen (kjøpte den for å 
leie ut) og har derfor begrenset kunnskap om 
boligen.

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum 
bli meddelt de som ev. måtte etterspørre 
denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig 
tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Kommunen kommer til å ta en del av tomten for 
å lage fortau. Se reguleringskart i salgsoppgave. 
For spørsmål om hvordan f.eks innkjørsel vil bli 
eller andre ting, kontakt Bergitte Hatteland 
Flatebø i kommunen for mer informasjon. 
bha02@karmoy.kommune.no.
Megler har mottatt tegningshefte, 
planbeskrivelse, planbestemmelser og diverse 

karter. Kontakt megler for å få tilsendt disse på 
epost.

Sammendrag selgers egenerklæring:
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer 
med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller 
fuktmerker i underetasje/kjeller? Hatt lekkasje i 
kjeller, skjedde under lang regnperiode. 
Installerte etter denne hendelsen en 
nedsenkbar pumpe i septikktank og en i 
kjelleren. Ikke hatt problemer etter det. Dette er 
opplyst om til megler.
17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, 
hybel eller tilsvarende? Totalt 3 boenheter i 
bygget.
17.1. Er ovenfornevnte godkjent hos 
bygningsmyndighetene? Nei.
19. Kjenner du til forslag eller vedtatte 
reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller 
offentlige vedtak som kan medføre endringer i 
bruken av eiendommen eller av dens 
omgivelser? Kommer fortau i forkant av huset, 
som stjeler 1-2 meter av eiendommen på langs 
ved veien.

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

Detaljregulering for Fylkesvei 932 Salhusvegen - 
sykkelfelt og fortau. Formålet med 
reguleringsplanen er å tilrettelegge for 
etablering av sykkelfelt, fortau og 
kollektivløsninger langs Salhusvegen. 
Planløsningen skal ivareta hensynet til 
universell utforming og sikre et attraktivt tilbud 
for myke trafikanter og kollektivreisende. 

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

1149/148/167:
26.02.1957 - Dokumentnr: 529 - Bestemmelse 
om gjerde
Bestemmelse om veg 

26.05.1955 - Dokumentnr: 1492 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:148 Bnr:148 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  

1149/148/145:
26.02.1957 - Dokumentnr. 529 - Bestemmelse 
om gjerde

09.09.1953 - Dokumentnr. 2857 - Bestemmelse 
om gjerde
Tinglyst Bestemmelse om gjerde

23.06.1978 - Dokumentnr. 4920 - Best. om 
vann/kloakkledn.

22.08.1953 - Dokumentnr. 2651 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:148 Bnr:9 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  

26.05.1955 - Dokumentnr. 1491 - Registrering av 
grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1149 Gnr:148 Bnr:168 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  

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:
Gnr. 148/bnr. 167 er bebygd, mindre enn 2 mål, 
og er dermed fritatt fra konsesjonsplikten.

Gnr. 148/bnr. 145 er ubebygd, mindre enn 2 mål 
og krever dermed egenerklæring om 
konsesjonsfrihet.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 1,875%.
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.

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.
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Salgsoppgavedato:
17.06.2022

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:
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.
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