
Prisant: 1 690 000,- + omk
og andel fellesgjeld

Haugesund - Søre bydel
Rogalandgata 63, 5531 HAUGESUND



SØRE BYDEL ROGALANDGATA 632

                                                                       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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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Andelsleilighet

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 31 Bnr. 219

i Haugesund kommune

ANDEL:

Andelsnr. 13

i Lillesund Borettslag

AREAL: 

P-rom: 64 m² 

Bra: 64 m² 

PRIS: 

Prisantydning: 1 690 000,-

+ Fellesgjeld: 231 162,-

+ Omkostninger: 9 085,-

Totalpris: 1 930 247,-



Kort om eiendommen

Strøken leilighet - 
2 soverom, lekkert 
bad og nydelig 
kjøkken fra 2014 - 
Solrik terrasse!

I denne innflytningsklare leiligheten i Rogalandgata 63 bor en sentralt like utenfor 

sentrumskjernen og har gangavstand til alt Haugesund har å by på. 

Strøken leilighet som ble betydelig renovert i 2014, er innflytningsklar og holder god 

standard. Det ble i 2014 lagt nye gulv i alle rom, nye og lyse vegger, nytt el-anlegg, 

oppgradert rør-system, lekkert og helfliset bad samt tiltalende kjøkken med intg. 

hvitevarer. 

Enkel adkomst i 1. etasje og leiligheten har god planløsning med romslig gang, 2 

soverom, bad med opplegg for vaskemaskin og herlig, åpen kjøkken/stueløsning. I tillegg 

har en 2 boder i underetasjen og stort loftsrom. 

Utgang fra stue/kjøkken til koselig, overbygd terrasse med gode solforhold og pent 

opparbeidet hage tilknyttet firemannsboligen. 

Sentral beliggenhet!
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Lys og tiltalende stue med god plass til både sofa- og spisegruppe
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Leiligheten ble betydelig renovert i 2014 med bla. nye gulv i alle rom, nytt el-anlegg, oppgradert rør-system, samt nytt kjøkken og bad
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Nydelig Epoq kjøkken fra 2014 med hvite fronter, svarte håndtak, mørk benkeplate og hvite kjøkkenplater mellom under- og overskap
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Kjøkkenet har rikelig med skap- og benkeplass



16 SØRE BYDEL ROGALANDGATA 63

Integrert oppvaskmaskin, komfyr, mikro og platetopp, samt medfølgende side-by-side kjøleskap med vann- og isbitfunksjon
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Gled deg til å invitere venner og familie til et bedre måltid rundt spisebordet
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Utgang fra stue/kjøkken til koselig, overbygd terrasse med gode solforhold
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Terrassen har god plass til utemøbler - her ligger alt til rette for å kunne nyte deilige sommerdager
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Lekkert, helfliset bad fra 2014 med høyglans fiser på gulv, nye varmekabler og hvite veggfliser
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Pen baderomsinnredning med svarte fronter,  hvit vask og speil med belysning på vegg
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Leiligheten har totalt 2 lyse og romslige soverom
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Soverom nr. 2
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Romslig gang med god plass til yttertøy og sko
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Velkommen inn
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Ny hovedinngangsdør til leiligheten fra 2015 med Yale Doorman kodelås



Rogalandgata 63 har en flott og sentral beliggenhet like utenfor sentrumskjernen
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Søre bydel
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Her vil dere 
stortrives.....
Rogalandgata 63 og denne leiligheten har flott og sentral beliggenhet like utenfor 

sentrumskjernen - med andre ord kort spasertur ned til Haugesund sentrum med alt 

som medfølger. 

Ønsker en shopping har en tilgang til alle butikkene i gågaten og 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. 

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

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

aktivitetstilbudene rundt Haraldsvang. Gangavstand til flere sportsklubber, 

treningssenter, turnhall, svømmehall og ishall innenfor kort gangavstand. 

Enten en ønsker turområder for å gå tur eller treningsøkter har en alt i nærområdet. 

Gangavstand til Steinsfjellet og Djupadalen. Både Steinsfjellet og Djupadalen er perfekt 

for koselige spaserturer eller joggeturer. Opplev den fantastiske utsikten over 

Haugesund og omegn fra Steinsfjellet, eller utforsk bademulighetene i Djupadalen.
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Planløsning

Innhold
Leiligheten ligger i 1. etasje og inneholder:

Romslig gang, bad, 2 soverom og åpen kjøkken/stueløsning. 

- Utgang fra kjøkken/stue til delvis overbygd terrasse med downlights i tak, varmeovn 

og med gode solforhold. 

I underetasjen: 

2 boder på 4 og 6 kvm. 

- Ned trapp til venstre, bod nr. 1 og nr. 3. 

I loftsetasjen: 

1 loftsrom på 10 kvm.
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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 - Rogalandgata 63

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0153/22

Adresse:
Rogalandgata 63, 5531 HAUGESUND

Andel:
Andelsnr. 13 i Lillesund Borettslag.

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 31 Bnr. 219 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Wenche Helene Haugen Nygårds dødsbo

Prisantydning:
1 690 000,-

Kjøpers omkostninger:
480,- Hjemmelsovergang
480,- Pantsettelse
202,- Attestgebyr
3 823,- Forhåndsprøving av forkjøpsrett
4 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
----------------
9 085,- (omkostninger totalt)

I tillegg til ovennevnte kommer medlemskap i 
Haubo kr. 400,-. Deretter kr. 250,- per år. Den 
som evnt. benytter seg av forkjøpsrett 
faktureres i tillegg kr. 7 644,- av Haubo pr. 2022. 
Det tas forbehold om endringer i ovennevnte 
gebyrer. Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring 
pluss vil endre de totale omkostningene med kr. 
2 800,-.

Andel fellesgjeld:
231 162,- pr. dato 12.09.2022

Total kjøpesum:
Prisantydning: 1 690 000,-
+ Fellesgjeld: 231 162,-
+ Omkostninger: 9 085,-
Totalt: 1 930 247,-

Andel fellesformue:
41644,- pr. dato 12.09.2022

Felleskostnader/Husleie:
3 648,- per mnd.

Felleskostnader, kr 3 300,-
Kabel-tv, kr 348,-

Posten "felleskostnader" inkluderer 
forretningsførsel, felles bygningsforsikring, 
kommunale avgifter, strøm i fellesarealer, 
vaktmestertjenester, diverse vedlikehold m.m.

Eiendomstype:
Andelsleilighet

Eierform:
Andel

Utleie:
Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for 
inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person 
nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd 
eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Standard:
- Denne firemannsboligen og leiligheten ble 
oppført i 1946 og er jevnlig oppgradert og 
vedlikeholdt med årene. Firemannsbolig fikk iflg. 
tidligere egenerklæring nyere taktekke, nye 
vinduer i 2014, nye terrassedører i 2014 og ny 
hovedinngangsdør til leiligheten i 2015 med Yale 
Doorman kodelås. 
- Leiligheten har vært gjenstand for betydelig 
renovering i 2014, er innflytningsklar og holder 
god standard.  Det ble gjort endringer på 
planløsning i 2014 med stue/kjøkken i åpen 
løsning, samt separat toalettrom og bad ble 
slått sammen til et stort bad. Iflg. tidligere 
egenerklæring ble gulv og tak etterisolert, og 
tak ble lydisolert i 2014. 
- Det ble i 2014 lagt ny og lik parkett gjennom 
hele leiligheten som gir en fin helhet. Lyse og 
tidsriktige vegger med ny smartpanel på vegger 
fra 2014. Nytt listverk på gulv, rundt dører og i 
tak fra 2014. 
- Lekkert, helfliset bad fra 2014 med høyglans 
fiser på gulv, nye varmekabler og hvite 
veggfliser. Videre kan badet skilte med opplegg 
for vaskemaskin, mosaikkfliser lagt i dusjhjørne 
med glassdører, vegghengt toalett, pen 
baderomsinnredning med svarte fronter, hvit 
vask og speil med belysning på vegg. Mekanisk 
avtrekk og rør-i-rør system med skap på badet. 
- Nydelig Epoq kjøkken fra 2014 med hvite 
fronter, svarte håndtak, mørk benkeplate og 

hvite kjøkkenplater mellom under- og overskap. 
Integrert oppvaskmaskin, komfyr, mikro og 
platetopp. Medfølgende side-by-side kjøleskap 
med vann- og isbitfunksjon. 
- Iflg. tidligere egenerklæring er det meste av 
ledningsnettet strukket på nytt i leiligheten og 
det er nytt sikringsskap med automatsikringer. 
Arbeidet med det elektriske anlegget ble utført i 
2014. Iflg. tidligere egenerklæring har 
borettslaget gjort utbedringer på det elektriske 
anlegget i fellesareal i 2015. 
- I fra perioden 2019-2021 ny solskjerming på 
vindu i stue, kjøkken og begge soverommene. 
Garderobeskap på begge soverommene fra 
2014. 
- Varmtvannstank i underetasjen fra 2019.

Areal:
P-rom: 64 m² 
Bra: 64 m² 

Bruksareal
1. etasje: 64 kvm 

Primærrom
1. etasje: 64 kvm Gang, stue/kjøkken, 2 soverom 
og bad.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1949

Antall soverom:
2 soverom

Antall rom:
3-rom

Etasje:
1. etg.

Parkering:
Parkering på felles biloppstillingsplass.
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Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags 
glass. Ytterdør i leilighet er brann- og lyddør. 
Malt altandør av tre. Altan er bygget av tre.

TG:3 er gitt på følgende:
- Utvendige trapper: Det er ikke montert 
rekkverk.
- Branntekniske forhold: Leiligheten har ingen 
røykvarsler.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som kan kreve 
tiltak):
- Vannledninger: Rørkursene på rør-i-rør 
systemet på vannledninger er ikke merket.

TG.2 er gitt på følgende (avvik som ikke krever 
umiddelbare tiltak):
-  Balkonger, terrasser og rom under balkonger: 
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til 
rekkverkshøyder. Det pågikk arbeid med å bytte 
terrassebord på befaringsdagen.
- Bad: 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 
at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig 
topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 
mm.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 31.08.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Det er montert varmepumpe i den åpen 
stue/kjøkkenløsningen. 

Varmekabler på bad. 

Ellers elektrisk oppvarming av leiligheten.
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:
Felles eiet tomt med parkeringsplasser og stor 
hage i forkant av firemannsboligen som er pent 
beplantet. 

Eiendommen har ikke klarlagte grenser, og avvik 
ved oppmåling kan forekomme. Arealet er 
hentet fra Fonnakart.

Tomteareal:
16225 m² 

Tomt/Eierform:
Felles eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
382 559,- for 2020
Sekundær formuesverdi 1 377 212,- for 2020

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, vann og 
avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for nybygg foreligger, datert 
15.10.1951. At en ferdigattest foreligger betyr 
ikke nødvendigvis at arbeider som er utført på 
eiendommen i senere tid er godkjent eller 
byggemeldt.

Diverse:
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.

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

Styreleder opplyser følgende 21.09.2022: 
Borettslagets bygninger har byggeår 1949/50, 
og borettslaget utfører kontinuerlig vedlikehold. 
Det er sannsynlig at vedlikeholdstiltak i 
fremtiden kan medføre låneopptak og økning av 
felleskostnader/fellesgjeld, men det er ikke gjort 
vedtak om nye låneopptak pr. i dag.

Sammendrag selgers egenerklæring:
1. Kjenner du til om det er utført arbeid på 
bad/våtrom? Ja, kun av faglært. I følge tidligere 
egenerklæring arbeid elektro utført av tidligere 
eier (elektriker Teknisk Bureau), 
samsvarserklæring Teknisk Bureau i 
sikringsskap. Iflg. tidligere egenerklæring arbeid 
rør utført faglært med tekst Samsvarserklæring 
for rør etterspurt, manglende dokumentasjon 
som ikke er avlevert ved overtagelse 
ettersendes. Undertegnede er ikke eier av 
leiligheten/arving og har ikke sett 
dokumentasjon rør-arbeid.
2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk 
oppgradert/fornyet? Ja. I følge tidligere 
egenerklæring bad renovert 2014.
4. Kjenner du til feil eller om har vært utført 
arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av 
faglært. Det er utført arbeid på VVS i forbindele 
med renovering i 2014. Iflg. tidligere 
egenerklæring arbeid rør utført faglært med 
tekst Samsvarserklæring for rør etterspurt, 
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manglende dokumentasjon som ikke er avlevert 
ved overtagelse ettersendes. Undertegnede er 
ikke eier av leiligheten/arving og har ikke sett 
dokumentasjon rør-arbeid.
11. Kjenner du til om det er/har vært utført 
arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner 
(f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun 
av faglært. I følge tidligere egenerklæring hele 
elektriske installasjonen i leiligheten pluss 
terassen er utført av meg (eier) pga relevant 
fagbrev. Samsvarserklæring Teknisk Bureau i 
sikringsskap. Arbeid utført av Teknisk bereau.
11.1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold 
til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? 
Ja.
14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid 
som normalt bør utføres av faglærte, utover 
det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, 
murerarbeid, tømrerarbeid etc)? I følge tidligere 
egenerklæring gjennom renoveringsproessen er 
deler av arbeidet utført av meg (eier) og deleier 
frem til 2015 som er tømrer. Har tidvis fått noe 
hjelp fra venner. I stor grad faglærte.
16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid 
på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av 
faglært. Nye vinduer, ytterdører og tak. Arbeid 
utført via borettslaget.
23. Kjenner du til om det foreligger 
skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller 
utførte målinger? Tilstandsrapport 
salgsoppgave 2019 og tilstandsrapport i 
forbindelse med salg 2022.

Tilleggskommentar:  Har skiftet terrassebord. 
Malt og sparklet over endel spikerhull innvendig 
vegg i leiligheten. Undertegnede er arving og 
har ikke bebodd i leiligheten. Avhuk i starten av 
egenerklæringen når kjøpte du boligen er basert 
på når jeg arvet leiligheten. Avhuk Har du 
kjennskap til leiligheten, er haket av ja for å 
videreformidle informasjon i tidligere 
egenerklæring. Undertegnede har utover det 
liten kjennskap/kunnskap til leiligheten og det 
oppfordres til å lese tilstandsrapport og den 
komplette salgsoppgaven.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. 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.

Legalpant:
Borettslaget har legalpant for forfalte 
felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 
2G (G er folketrygdens grunnbeløp).

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Borettslag:
Lillesund Borettslag
Org.nr.: 853386642

Forretningsfører:
Haubo AS

Vedtekter/husordensregler:
Vi oppfordrer alle interessenter til å sette seg 
godt inn i borettslagets vedtekter, 
husordensregler, regnskap og 
innkalling/protokoll fra tidligere 
generalforsamlinger.

Beboernes forpliktelser:
Se vedtekter vedlagt i salgsoppgaven.

Regnskap/budsjett:
Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i regnskap, 
budsjett og årsberetning. Dokumentene vil 
være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det 
gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og 
felleskostnader kan variere over tid som følge 
av beslutninger foretatt i borettslagets styre 
og/eller generalforsamling.

Forkjøpsrett:
Forkjøpsretten er utlyst i borettslaget på 
forhånd. Fristen er 29.09.2022. Dersom 
eiendommen selges 3 måneder etter at fristen 
for forkjøpsrett er utløpt må leiligheten igjen 
lyses ut på forkjøpsrett. Kfr. megler for status.

Styregodkjennelse:
Vedtektsbestemt styregodkjennelse er ikke en 
forutsetning for handelen. Kjøper er forpliktet til 
å gjennomføre handelen uavhengig av om 
kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent 
av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for 
å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. 
Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke 
er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog 
ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. 
borettslagslovens § 4-5 (2).

Lånevilkår fellesgjeld:
Lånenummer: 32408270196, Haugesund 
Sparebank, Hovedkontor
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 12.09.2022: 2.95% pa.
Antall terminer til innfrielse: 44
Saldo per 12.09.2022: 3 239 023
Andel av saldo: 80 976
Første termin/første avdrag: 30.12.2014 ( siste 
termin 30.06.2044 )

Lånenummer: 32408346931, Haugesund 
Sparebank, Hovedkontor 
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 12.09.2022: 2.95% pa. 
Antall terminer til innfrielse: 43
Saldo per 12.09.2022: 6 007 492 Andel av 
saldo: 150 187
Første termin: 28.06.2019
Første avdrag: 29.08.2006 ( siste termin 
28.12.2043 )

Sikringsordning fellesgjeld:
Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning 
som gir en sikkerhet for manglende innbetaling 
av felleskostnader.

Borettslagets forsikringsselskap:
If Skadeforsikring

Polisenummer felles forsikring:
SP588325
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Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: kr. 26 195,-
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.

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 ikke tegnet boligselgerforsikring, men 
har likevel fylt ut et egenerklæringsskjema som 
interessenter oppfordres til å sette seg inn i.

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:
Salgsoppgaven er sist oppdatert 22.09.2022

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 
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ikke anses som forbrukere. For vurdering av et 
eventuelt innvendig arealavik gjelder avhl. § 3-8.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Lovverket:
Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

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

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

Meglerhuset Rele Karmøy
Fotvegen 1 B, 
4250 Kopervik
Telefon: 52 73 15 00
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Meglers skal legge til rette for en forsvarlig 
avvikling av budrunden.

I forbrukerforhold (det vil si der oppdragsgiver 
er forbruker) skal ikke megleren formidle bud 
med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første 
virkedag etter siste annonserte visning. 
Meglerhuset Rele vil heller ikke formidle bud 
med kortere akseptfrist enn 30 minutter.

Bud kan legges inn på finnannonsen på "gi bud 
knappen", ved meglingsoppdrag etter 
avhendingsloven. Ved elektronisk budgivning så 
kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. 
Megler kan også kontaktes for tilsendelse av 
budskjema, og budskjema finnes også i 
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. For 
annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 

budgivning, se budskjema.

Informasjon om borettslag:
Ønsker du ytterligere informasjon om 
borettslaget, kan vedtekter og husordensregler 
m.m. sees hos megler.

Kjøp av leilighet i borettslag - informasjon:
Andelseierne eier bygninger og tomt gjennom 
borettslaget, og tar i fellesskap beslutninger om 
oppussing, vedlikehold og påkostninger av 
bygninger og fellesarealer. Borettslagets 
generalforsamling velger styre og behandler 
regnskap, budsjett og andre viktige saker som 
for eksempel bygningenes behov for 
utbedringer.

Utgangspunktet er at kun privatpersoner kan 
kjøpe og eie en bolig i et borettslag, og det er 
restriksjoner på utleie. 

Borettslagsmodellen bygger på 
brukereierprinsippet, som innebærer at den som 
eier andelen også er den som skal bo der. Som 
en følge av dette har borettslags-loven regler 
om hvem som kan eie andeler i borettslag.
Utgangspunktet er at bare fysiske personer 
kan eie andeler i borettslag. Hver andelseier kan 
bare eie én andel. Ektefeller, samboere eller 
andre kan eie en andel sammen, men det 
forutsetter som et utgangspunkt at alle eierne 
bor i boligen. Det er noen viktige unntak fra 
regelen bla. at bare fysiske personer kan eie 
andeler i borettslag og at andelseieren bare kan 
eie en andel.

Fellesgjeld og felleskostnader:
Når et borettslag stiftes og bygningene 
oppføres er finansieringen normalt todelt. En del 
- innskuddet - kommer fra andelseier/kjøper og 
er den delen som kjøper selv fremskaffer ved 
kjøpet. Den resterende delen - som kan være 
fra 50 - 90% av totalprisen ordnes via et lån 
som borettslaget tar opp og tilbakebetales av 
fellesskapet/ andelseierene. Det er svært viktig 
å legge sammen både innskudd og andel 
fellesgjeld for å få frem totalprisen på boligen.

Ved senere overdragelser har normalt 
markedsprisen/ salgssummen vært tildels 
betydelig høyere enn det opprinnelige 
innskuddet. Ved høy fellesgjeld i et dårlig 

marked kan den også være lavere. Renter og 
avdrag på fellesgjelden betjenes gjennom de 
månedlige felleskostnadene. I tillegg dekkes 
borettslagets ordinære drift så som forsikring, 
offentlige avgifter, forretningsførsel og en del 
vedlikehold mv. gjennom felleskostnadene. Er 
fellesgjelden høy vil renteendringer i markedet 
kunne gi store endringer i de månedlige 
kostnadene. Videre er det ikke uvanlig at nye 
borettslag har en avdragsfri periode på sine 
felleslån. Når borettslaget begynner å betale 
avdrag kan dette gi tildels kraftig økning av 
felleskostnadene. Nærmere informasjon om 
slike forhold vil fremkomme i salgsoppgaven.

Kan man bli ansvarlig 
for naboens gjeld?
I et borettslag blir man aldri personlig ansvarlig 
for andel av fellesgjeld. Imidlertid har ikke 
borettslaget andre "inntekter" enn den 
månedlige betalingen fra hver enkelt andelseier. 
Dersom noen av disse slutter å betale sitt 
månedlige bidrag vil det belaste likviditeten i 
laget og kan føre til at fellesutgiftene 
(midlertidig) må økes for at laget skal klare å 
betale sine forpliktelser til långivere, kommune, 
forsikringsselskap mv. Dersom enkeltbeboere 
misligholder sine månedlige innbetalinger av 
felleskostnader kan borettslaget imidlertid til 
slutt kunne selge den enkelte andelen på 
tvangssalg og derigjennom få dekket inn sitt 
tilgodehavende - forutsatt at salgssummen er 
høy nok til å dekke utestående felleskostnader 
og evt. andre krav.

IN-ordning, Sikringsfond mv.:
Noen borettslag har en IN-ordning, dvs. at den 
enkelte andelseier kan inngå avtale om å 
nedbetale hele eller deler av sin andel av 
felleslån. Man vil da få lavere månedlige 
felleskostnader. Redusert andel av 
felleskostnader vil normalt føre til at den som 
evt kjøper den aktuelle boligen senere må 
finansiere en større del av kjøpesummen selv.
Videre er noen borettslag tilknyttet 
sikringsordninger som gjør at borettslagets 
risiko for å tape penger, p.g.a. andelseieres 
betalingsmislighold, blir redusert. Nærmere 
informasjon om dette vil fremkomme av 
salgsoppgaven.
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Tilstandsrapport

HAUGESUND kommune

Rogalandgata 63  , 5531 HAUGESUND

Gnr. 31, Bnr. 219

Andelsnummer  13

Befaringsdato: 24.08.2022 Rapportdato: 31.08.2022 Oppdragsnr: 19953-1312

Gyldig rapport
31.08.2022

Rapporten er gyldig i ett år fra befaringsdato. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Knutsen Takst ASAutorisert foretak:

RQ3576Referansenummer:

 Areal (BRA): Andelsleilighet 74 m²

Tilstandsrapport
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Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte  medlemmer fordelt 
på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende  element i den informasjonen som 
gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster.   Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar 
til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være  trygg, og legger 
vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten  hensyn til hvilken pris som 
oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen. 

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole  på 
bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi  sammen med 
Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.  

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer   bransjen i alle 
relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, 
samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært 
en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i  boligomsetningen. 

Norsk takst

 
Takstingeniør Arnfinn Knutsen har lang erfaring innen taksering, bygg og
eiendomsbransjen.
Innehaver Arnfinn Knutsen tok fagbrev som tømrer i 1991, ble byggmester i 1999 og
utdannet seg til takstingeniør i Nito Takst i 2008. Knutsen har jobbet som takstmann
på heltid siden 2008. Knutsen Takst AS ble etablert i 2019.
Våre kunder er meglere, advokater, banker / låneinstitusjoner, privatpersoner,
forsikringsselskaper og offentlige oppdragsgivere. Vi utfører takstoppdrag på hele
Haugalandet.
Vi er medlem av Norsk Takst.

Knutsen Takst AS Rapportansvarlig
Soldalvegen 40
910 07 273
 
 

Arnfinn Knutsen

arnfinn@knutsentakst.no
910 07 273

31.08.2022 | RØYKSUND

Arnfinn Knutsen

19953-1312Oppdragsnr: 24.08.2022Befaringsdato: Side: 2 av 15
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Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Hva er en tilstandsrapport?

Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Hva inneholder tilstandsrapporten?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten 
fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder 
og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da 
boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje 
etter normal bruk regnes ikke som avvik.

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av  Forskrift til
avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller
kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger
eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre
enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at 
dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten 
boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger 
svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk 
og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere 
omganger, eller det oppføres tilbygg.  Særlig for boliger som er 
pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av 
overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er 
forbedret.

Vurdering mot byggeår
Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å 
bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført 
(søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har 
betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som 
kommer frem av Forskrift til avhendingslova.
Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som 
gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den 
bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens 
regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det 
nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. 

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen
BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • 
tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor 
bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens 
planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og 
arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • 
fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig 
tilknytning til boligen).

Rogalandgata 63  , 5531 HAUGESUND
Gnr 31 - Bnr 219
1106 HAUGESUND

Knutsen Takst AS
Soldalvegen 40

5546 RØYKSUND

19953-1312Oppdragsnr: 24.08.2022Befaringsdato: Side: 3 av 15
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Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader
Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 
(TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har 
normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel 
utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. 
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk 
tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2 

I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år. Det må også foreligge dokumentasjon på faglig 
god utførelse.

Normal slitasje. Strakstiltak er ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny, og det ikke 
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak•
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak•

I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i tilstander som krever tiltak, og tilstander som 
ikke krever umiddelbare tiltak. TG2 betyr at konstruksjonen enten har feil utførelse, en skade eller tegn på 
skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid. Det er grunn til å varsle 
fare for skader på grunn av alder, eller overvåke bygningsdelen spesielt på grunn av fare for større skade eller 
følgeskade.  

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK 
Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks 
eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE
Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig 
anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte 
tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke 
forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge 
avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. 
Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og 
markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, 
og slikt anslag kan også gis ved TG2.

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000
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Andelsleilighet - Byggeår: 1949

UTVENDIG
Gå til side

Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. 
Ytterdør i leilighet er brann- og lyddør.
Malt altandør av tre.
Altan er bygget av tre. 

INNVENDIG
Gå til side

Det er parkett på gulv.
Det er malte panelplater på vegg.
Det er malte plater på innvendig tak.
Etasjeskille med trebjelkelag.
Malte formpressede dører.

VÅTROM
Gå til side

Bad 
Det er fliser på gulv og fliser på vegg.
Badet har vegghengt toalett, opplegg for 
vaskemaskin, seksjon med heldekkende vask, 
dusjhjørne og fordelerskap for vannrør.

KJØKKEN
Gå til side

Innredning av  merke Epoq med glatte fronter og 
laminat benkeplate.
Innredningen har integrert platetopp med 
induksjon, stekeovn, oppvaskmaskin og 
mikrobølgeovn.
Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

Vannrør av plast (rør i rør). 
Fordelerskap for vannrør er plassert i bad.
Stoppekran er plassert i fordelerskap for vannrør.
Tilgjengelige avløpsrør av plast. 
Naturlig ventilasjon.
Det er montert varmepumpe "luft til luft".
Ca 200 liters varmtvannstank. 
Det er sikringsskap med jordfeilautomatsikringer.
Leiligheten har ingen røykvarsler.
Brannslukningsapparat med skum. 
Brannslukningsapparat var på kontroll Juni 2019.

Gå til side

Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Andelsleilighet

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

1.etasje 64 64 0

Loft 10 0 10

Sum 74 64 10

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet Gå til side

Gå til side

Rogalandgata 63  , 5531 HAUGESUND
Gnr 31 - Bnr 219
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Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.
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Fordeling av tilstandsgrader

TG0: Ingen avvik

TG1: Mindre eller moderate avvik

TG2: Avvik som ikke krever tiltak

TG2: Avvik som kan kreve tiltak

TG3: Store eller alvorlige avvik

TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.
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Anslag på utbedringskostnad

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000

Oppsummering av avvik
Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i
rapporten.

Rapporten omfatter kun leiligheten. Fellesdeler/utvendige 
deler, boder og andre arealer som ligger utenfor leiligheten, 
samt konstruksjoner som grunnmur, yttervegg, yttertak og 
skiller mot naboleilighet er ikke kontrollert eller utfyllende 
kommentert. 
Selger er et dødsbo. Egenerklæring er ikke utfylt, og 
eierinformasjonen er dermed begrenset. 

Spesielt for dette oppdraget/rapporten
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Andelsleilighet

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Utvendige trapper Gå til side

Det er ikke montert rekkverk.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Gå til side

Leiligheten har ingen røykvarsler.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Tekniske installasjoner > Vannledninger Gå til side

Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er 
ikke merket.  

Kostnadsestimat :  Under 10 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under 
balkonger

Gå til side

Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til 
rekkverkshøyder.

Det pågikk arbeid med å bytte terrassebord på 
befaringsdagen.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Gå til side

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.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad Gå til side

Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til 
gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre 
enn 25 mm.

Rogalandgata 63  , 5531 HAUGESUND
Gnr 31 - Bnr 219
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UTVENDIG

Vinduer
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. 

Alder: 2014 Kilde: Produksjonsår på produkt

Dører
Ytterdør i leilighet er brann- og lyddør.
Malt altandør av tre.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Altan er bygget av tre. Høyde på rekkverk ble målt til 91 cm.

Vurdering av avvik:
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det pågikk arbeid med å bytte terrassebord på befaringsdagen.

Tiltak
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens 
forskriftskrav.

ANDELSLEILIGHET

Kommentar
Byggeår er basert på tidligere 
salgsoppgave.

Byggeår
1949

Standard
God standard på leiligheten utifra alder/konstruksjon - jamfør 
beskrivelse under konstruksjoner.
Vedlikehold
Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

Utvendige trapper
Utvendig trapp mellom terreng og terrasse er bygget av tre.

Vurdering av avvik:
• Det er ikke montert rekkverk.
Tiltak
• Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

INNVENDIG

Overflater
Det er parkett på gulv.
Det er malte panelplater på vegg.
Det er malte plater på innvendig tak.

Etasjeskille/gulv mot grunn
Etasjeskille med trebjelkelag.

Innvendige dører
Malte formpressede dører.

VÅTROM

Generell
Det er fliser på gulv og fliser på vegg.
Badet har vegghengt toalett, opplegg for vaskemaskin, seksjon med 
heldekkende vask, dusjhjørne og fordelerskap for vannrør.
Alder på bad er ikke opplyst. 
Det antas at badet er fra 2014/2015, da leiligheten ble renovert.

1.ETASJE > BAD 

Tilstandsrapport
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Overflater vegger og himling
Det er flis på vegg og malte plater på innvendig tak. 

Vurdering av avvik:
• 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.

Tiltak
• Andre tiltak:

Ved bruk av dusjvegg som er montert er det ikke behov for tiltak.

Overflater Gulv
Flislagt gulv med elektriske varmekabler. 
Det er ca 15 mm høydeforskjell (fall) mellom topp slukrist og gulv ved 
dør.
Det er ikke oppkant med membran ved terskel til dør. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp 
membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Tiltak
• Våtrommet fungerer med dette avviket.

Sluk, membran og tettesjikt
Rommet har plastsluk og ukjent tettesjikt/membran.

Sanitærutstyr og innredning
Badet har vegghengt toalett, opplegg for vaskemaskin, seksjon med 
heldekkende vask, dusjhjørne og fordelerskap for vannrør.

Ventilasjon
Elektrisk styrt vifte.

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Det er foretatt hulltaking i våtsone til dusj fra soverom, med fuktverdi 
på 9 % inne i konstruksjonen, som anses normalt (tørt). Vekt-% under 
11,9 vurderes som tørt.

KJØKKEN

Overflater og innredning
Innredning av  merke Epoq med glatte fronter og laminat benkeplate.
Innredningen har integrert platetopp med induksjon, stekeovn, 
oppvaskmaskin og mikrobølgeovn.

1.ETASJE > STUE/KJØKKEN 

Avtrekk
Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Tilstandsrapport
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Vannledninger
Vannrør av plast (rør i rør). 
Fordelerskap for vannrør er plassert i bad.
Stoppekran er plassert i fordelerskap for vannrør.
PEX-rør monteres normalt som rør i rørsystem, dvs. PEX-røret ligger i 
ett varerør av PE. Teknisk levetid for PEX-rør er 20-75 år med anbefalt 
brukstid på 50 år.

Vurdering av avvik:
• Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket.  
Tiltak
• Rørkurser på rør-i-rør system bør merkes. 

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Avløpsrør
Tilgjengelige avløpsrør av plast. 
Avløpsrør er ikke nærmere kontrollert og tilstandsvurdert utover det 
som er synlig i rommene.
Normal levetid for plastrør er 25-75 år, anbefalt brukstid er 50 år

Ventilasjon
Naturlig ventilasjon.

Varmesentral
Det er montert varmepumpe "luft til luft".

Varmtvannstank
Ca 200 liters varmtvannstank. Varmtvannstank er plassert i bod i 
kjeller.

Alder: 2019 Kilde: Produksjonsår på produkt

Elektrisk anlegg
Det er sikringsskap med jordfeilautomatsikringer.

1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
2018   Montert ny AMS måler.

2. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt 
tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  I såfall 
etterspør samsvarserklæring.
Ja   Montert AMS-måler. Samsvarserklæring i sikringsskap.
Hele det elektriske anlegget ble byttet ut ved renovering i
2014/2015. Samsvarserklæring fra Teknisk Bureu ligger i
sikringsskap.

3. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) 
på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? 
Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av 
varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei

4. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig 
festet?
Nei

5. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap 
ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne 
kapslinger?
Nei

6. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall 
sikringer?
Ja

7. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, 
allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske 
anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Nei

Branntekniske forhold
Leiligheten har ingen røykvarsler.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. 
forskriftskrav?
Nei

2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 
10 år?
Nei   Brannslukningsapparat med skum. Brannslukningsapparat
var på kontroll Juni 2019.

3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
Ja   Det må monteres røykvarsler.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tilstandsrapport
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Arealer, byggetegninger og brannceller

Hva er bruksareal?

Hva er måleverdig areal?

BRA (BRUKSAREAL)   =   P-ROM (PRIMÆRROM)   +   S-ROM (SEKUNDÆRROM)

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med 
skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 
0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv. 

BRA er måleverdig areal innenfor yttervegger. P-Rom er rom som benyttes til kort eller langt opphold. 
S-ROM er rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom.

Mer om arealer
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling forklarer 
målereglene nærmere, blant annet om måling av areal ved bjelker 
og skråtak. For areal gjelder også Norsk standard 3940 areal- og 
volum-beregninger av bygninger med veiledning. Arealmålingene 
er basert på retningslinjene og bygnings-sakkyndiges eget skjønn. 
Arealet avrundes og oppgis i hele kvadratmeter (m2), og gjelder 
for tidspunktet da boligen ble målt.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig
Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om 
rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. For eksempel kan et rom 
som under befaringen brukes til beboelse, bli regnet som primærrom, 
selv om kommunen ikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om 
bruken er i strid med teknisk forskrift.

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det 
er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og 
utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler 
som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk 
beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. 
Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne 
eiendommens verdi.

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning 
hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til 
andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en 
fastsatt tid.

Om brannceller

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til 
en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel 
hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, 
eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger. 

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, 
rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke 
kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med 
å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for 
eksempel krav til rømningsvei. 

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt 
bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og 
bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen 
kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å 
rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Om bruksendring

Den bygningssakkyndige ser på bruken av boligen opp mot byggetegninger og brannceller
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    Arealer

Andelsleilighet

Bruksareal BRA m²

Etasje Totalt P-ROM S-ROM Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

1.etasje 64 64 0 Gang , Soverom , Soverom 2, 
Stue/kjøkken , Bad 

Loft 10 0 10 Oppbevaringsrom

Sum 74 64 10

Kommentar
Arealer i tillegg til bruksareal: 2 boder i kjeller. Bodene i kjeller ble målt til 4 kvm og 6 kvm. 
Man må gå gjennom fellesarealer for å komme til oppbevaringsrom på loft. 

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige, og vurderer da bruken av boligen opp mot tegningene. Bygningssakkyndig kan avdekke om
boligen ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift. Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre
faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak
for kravene som gjelder.  Vil du vite mer?
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Befaring

Dato Tilstede Rolle
24.8.2022 Arnfinn Knutsen Takstmann

Matrikkeldata

Kommune
1106 HAUGESUND

Gnr
31

Bnr
219

Areal
16225 m²

Kilde
BEREGNET AREAL 
(Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Rogalandgata 63  

Hjemmelshaver
Lillesund Borettslag

Fnr Snr
0

Andelsobjekt

Leil. nr
 

Forretningsfører
 

Eier av adkomstdokumenter
Nygård Wenche Helene Haugen

Org.nr.
853386642

Boligselskap
 /Lillesund Borettslag

Andelsnummer
13

Innskudd, pålydende mm

Siste hjemmelsovergang
Kjøpesum
490 500

År
2008

    Befarings - og eiendomsopplysninger

    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Egenerklæring  Ingen 0 Nei
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STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER
  
• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til
avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en
tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til
forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang,
struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk
Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning
av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved
tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer
for arealmåling.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten
beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn
referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider
ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet
tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:
  
i)Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen avvik eller skader. I tillegg må
bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.
  
ii)Tilstandsgrad 1, TG1: Mindre avvik. Normal slitasje.
Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er
tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god
utførelse.
  
iii)Tilstandsgrad 2, TG2: Vesentlige avvik, og mindre avvik som
etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever
umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i
Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de
som ikke krever umiddelbare tiltak.
Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller
symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon.
Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å
varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på
grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte
konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi
TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre
symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis
sjablongmessig anslag.
  
iv)Tilstandsgrad 3, TG3: Store eller alvorlige avvik. Kraftige
symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring
straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller
sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag. 
  
v)Tilstandsgrad TGiU: Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for
undersøkelse.
  
• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av
tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har
normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av
rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et
sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i
rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på
erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en
konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker.
Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse,
og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad.
Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan
forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige
preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.
  
PRESISERINGER
• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på
godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette
gjelder blant annet:
  
i) Bad, vaskerom (våtrom) 
  
ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel
rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller
mv.
  
• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten
dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.
  
• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning
(downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak.
Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen
for skade.
  
•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og
vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje
og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers
aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis
unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven. 
  
• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke
foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger
ikke stemmer med dagens bruk.
  
• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske
forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer
enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig
kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert
elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.
  
  

TILLEGGSUNDERSØKELSER
  
Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte
tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.
  
  
BEFARINGEN
Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som
bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av
Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti
for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS
3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har
undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det
laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på
undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under
terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen
begrenses som følger:
  
• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater
uten fysiske inngrep (f.eks. riving).
  
• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er
tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke
funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper,
ventilasjon, el. anlegg, osv.
  
• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og
brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert
tilbehør.
  
• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på
innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak
må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
  
• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll
under overflaten med spiss redskap eller lignende.
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UTTRYKK OG DEFINISJONER
  
• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske,
funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
  
• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken
tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes
ved beskrivelse av avvik.
  
• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i
hovedsak råte, sopp og skadedyr.
  
• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller
visuelle observasjoner.
  
• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i
bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr
(blant annet hammerelektrode og pigger).
  
• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og
fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende
vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede
kjellergulv.
  
• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i
overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan
vurderes sammen med bygningsdelens alder.
  
• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en
del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600,
Termer og definisjoner punkt 3.9) 
  
  
  

AREALBEREGNING FOR BOENHETER
  
• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven,
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard
3940, Areal- og volum-beregninger av bygninger, med veiledning.
Hvis det er motsetning mellom disse, gjelder Takstbransjens
retningslinjer.
  
• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det
tidspunkt oppmålingen fant sted. 
  
• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor
omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet
som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler
om fri bredde for at arealet skal være målbart, med betydning for
BRA av for eksempel loft med skråtak. Samlet BRA for et plan
eller en bruksenhet er P-ROM og S-ROM til sammen. P-ROM er
måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. P-ROM
er bruksareal av primærdelen. Vegger mellom P-ROM måles som
P-ROM. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og
tekniske rom. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne
regnes som S-ROM/målbart areal.
  
• Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på
retningslinjene og bygningssakkyndiges eget skjønn. Bruken av
et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet
defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både
kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i
kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning
for valg av arealkategori.
  
• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent
matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i
rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes
for beregning av eiendommens verdi. 

  
  

PERSONVERN
  
Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler
person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne
utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om
bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her
www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernerklaering/
  
  
DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE
BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON
Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter
personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål,
samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen
og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og
hvordan du kan reservere deg på
https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-
takst/personvernerklaering/reservasjon/
  
Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra
rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg
her:https://samtykke.vendu.no/RQ3576
  
  

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE
  
Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid
eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se  
www.takstklagenemnd.no for mer informasjon
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Meglerhuset Rele Karmøy AS

Oppdragsnr.

2-0153/22

Selger 1 navn

Werner Johannes Nygård

Gateadresse

Rogalandgata 63

Poststed

HAUGESUND

Postnr

5531

Er det dødsbo?

Nei Ja

Avdødes navn Wenche helene haugen Nygård

Er det salg ved fullmakt?

Nei Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

Nei Ja

Når kjøpte du boligen?

År 2018

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år 0

Antall måneder 0

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

Nei Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap Sparebank 1 sr bank

Polise/avtalenr.

Spørsmål for alle typer eiendommer

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

Nei Ja
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2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse I følge tidligere egenerklæring er badet renovert i 2014

Arbeid utført av

I følge tidligere egenerklæring arbeid elektro utført av tidligere eier (elektriker Teknisk Bureau), samsvarserklæring
Teknisk Bureau i sikringsskap. Iflg. tidligere egenerklæring arbeid rør utført faglært med tekst "Samsvarserklæring
for rør etterspurt, manglende dokumentasjon som ikke er avlevert ved overtagelse ettersendes". Undertegnede er
ikke eier av leiligheten/arving og har ikke sett dokumentasjon rør-arbeid.

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Nei Ja

Beskrivelse i følge tidligere egenerklæring bad renovert 2014

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse det er utført arbeid på VVS i forbindele med renovering i 2014.

Arbeid utført av
Iflg. tidligere egenerklæring arbeid rør utført faglært med tekst "Samsvarserklæring for rør etterspurt, manglende
dokumentasjon som ikke er avlevert ved overtagelse ettersendes". Undertegnede er ikke eier av leiligheten/arving
og har ikke sett dokumentasjon rør-arbeid.

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

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse I følge tidligere egenerklæring "hele elektriske installasjonen i leiligheten pluss terassen er utført av meg (eier) pga
relevant fagbrev". Samsvarserklæring Teknisk Bureau i sikringsskap.

Arbeid utført av Teknisk bereau

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Nei Ja

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

Nei Ja

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

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

Nei Ja

Beskrivelse i følge tidligere egenerklæring "gjennom renoveringsproessen er deler av arbeidet utført av meg (eier) og deleier
frem til 2015 som er tømrer. Har tidvis fått noe hjelp fra venner. I stor grad faglærte."

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja

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

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse nye vinduer, ytterdører og tak.

Arbeid utført av via boretsslaget

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

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Nei Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

Nei Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Nei Ja

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

Nei Ja

Beskrivelse tilstandsrapport salgsoppgave 2019 og tilstandsrapport i forbindelse med salg 2022

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

Nei Ja

Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

Nei Ja

26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

Nei Ja

27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus,
maur eller lignende?

Nei Ja

28 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

Nei Ja

Initialer selger: WJN 3

D
oc

um
en

t r
ef

er
en

ce
: 2

-0
15

3/
22

Egenerklæringsskjema

60



VEDLEGG

Tilleggskommentar

Har skiftet terrassebord. Malt og sparklet over endel spikerhull innvendig vegg i leiligheten. Undertegnede er arving og har ikke bebodd i
leiligheten. Avhuk i starten av egenerklæringen "når kjøpte du boligen" er basert på når jeg arvet leiligheten. Avhuk "Har du kjennskap til
leiligheten", er haket av "ja" for å videreformidle informasjon i tidligere egenerklæring. Undertegnede har utover det liten kjennskap/kunnskap til
leiligheten og det oppfordres til å lese tilstandsrapport og den komplette salgsoppgaven.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende
opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt
eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

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

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt
(budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler. 

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

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller

mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller

når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom

etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.

ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

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

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

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

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

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

NAME OF SIGNER

Werner Nygård

IDENTIFIER

acd74a0109fc535135308c8
a1e07d7aaa6aea7ae

TIME

21.09.2022 
19:39:57 UTC

ELECTRONIC ID

Signer authenticated by 
Nets One time code

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

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

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

→      

For more information about document formats, see https://www.nets.eu/developer→      
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©Norkart 2022

12.09.2022
Målestokk:
Utskriftsdato:

Eiendom:

1:1500Haugesund kommune

31/219

UTM-32

Reguleringsplankart

Adresse: Rogalandgata 63

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

Reguleringskart
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Tegnforklaring
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Eiendomskart for eiendom 1106 - 31/219//

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

Utskriftsdato: 12.09.2022
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Areal og koordinater for eiendommen
Areal 16 225,00 m Arealmerknad

Representasjonspunkt Koordinatsystem EUREF89 UTM Sone 32 Nord 6591473,83 Øst 289284,11

Grensepunkter Grenselinjer (m)

# Nord Øst Nøyaktigh. Nedsatt i Grensepunkttype Lengde Radius

1 6591426,71 289242,45 10 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 12,57

2 6591437,81 289238,56 10 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 11,76

3 6591460,57 289230,57 20 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 24,12

4 6591481,5 289223,22 20 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 22,18

5 6591499,93 289216,76 20 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 19,53

6 6591521,51 289209,17 20 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 22,88

7 6591528,69 289206,65 20 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 7,61

8 6591531,18 289213,73 20 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 7,51

9 6591539,64 289237,85 20 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 25,56

10 6591548,66 289263,55 200 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 27,24

11 6591558,6 289291,9 200 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 30,04

12 6591563,26 289305,19 10 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 14,08

13 6591526,39 289317,8 10 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 38,97

14 6591489,13 289330,6 10 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 39,40

15 6591419,92 289354,37 10 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 73,18

16 6591412,27 289334,32 10 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 21,46

17 6591408,53 289335,74 10 cm Ikke spesifisert (IS) Asfaltspiker (94) 4,00

18 6591379,01 289259,2 10 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 82,04

19 6591410,13 289248,28 10 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 32,98

20 6591414,85 289246,62 10 cm Ikke spesifisert (IS) Umerket (56) 5,00

2
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Vedtekter  
 
 

for Lillesund borettslag org nr 853 386 642 
 
 tilknyttet  

Haugesund boligbyggelag 
 
vedtatt på konstituerende generalforsamling den 9.11.1950, sist endret den 7.5.2008. 
 
 

1. Innledende bestemmelser 
 
1-1 Formål 
Lillesund borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i 
lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.  
 
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold 
 
(1) Borettslaget ligger i Haugesund kommune og har forretningskontor i Haugesund kommune.  
 
(2) Borettslaget er tilknyttet Haugesund boligbyggelag som er forretningsfører.  
 
 

2. Andeler og andelseiere 
 
2-1 Andeler og andelseiere  
(1) Andelene skal være på kroner 25,- . 
  
(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i 
borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.  
 
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene 
i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å 
skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til 
formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, 
stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å 
skaffe boliger til vanskeligstilte.  
 
(4) I tillegg har……………………… rett til å eie inntil …………..av andelene.  
 
(5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter. 
 
2-2 Sameie i andel  
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.  
 
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av 
sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.  
 
2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier 
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at 
ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.  
 
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom 
ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene. 
 
(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til 
erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall 
skal godkjenning regnes som gitt.  
 
(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at 
erververen har rett til å erverve andelen.   
 
(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av 
felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til 
å erverve andelen.  
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3. Forkjøpsrett  
 
3-1 Hovedregel for forkjøpsrett 
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i 
boligbyggelaget forkjøpsrett.  
 

(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller 
ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som 
livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den 
tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter 
separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i 
husstandsfellesskapslovens § 3. 
 

(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre 
forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes 
punkt 3-2, jf borettslagslovens § 4-15 første ledd. 
 
3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende 
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen 
har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget 
har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget 
minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.  
 
3-3 Nærmere om forkjøpsretten 
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i 
borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.  
 

(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i 
boligbyggelaget som skal få overta andelen. 
 

(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder 
selv om andelen tilhører flere.  
 

(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider, 
ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.  
 

4. Borett og bruksoverlating  
 
4-1 Boretten  
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er 
beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.   
 

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.  
 

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av 
boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for 
andre andelseiere.  
 

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige 
på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig 
grunn. 
 

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot 
dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og 
dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.   
 
4-2 Bruksoverlating  
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre. 
 

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:  
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje 

eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to 
årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år 

- andelseieren er en juridisk person 
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, 

sykdom eller andre tungtveiende grunner 
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller 

nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen 
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller 

husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.  
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Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan 
nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.  
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at 
søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.  

 
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. 
 
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget. 
 
 
 

5. Vedlikehold  
 
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt 
 
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i 
forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første 
hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, 
varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at 
lekkasjer unngås.  Vedlikeholdsplikten omfatter også vedlikehold av påbygg/ombygninger av boligen, 
som andelseier har utført for egen regning etter tillatelse fra borettslaget. 
 
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra 
og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr 
inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- 
og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.  
 
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra 
egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle 
sluk på verandaer, balkonger o l.  
 
(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.  
 
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd 
og uvær.  
 
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter 
andelseieren straks å sende melding til borettslaget.  
 
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke 
oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.   
 
 
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt  
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke 
ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom 
skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.  
 
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal 
borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen 
dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.  
 
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av 
termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak,  bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med 
unntak av varmekabler.  
 
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder 
ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til 
unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen. 
 
(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf 
borettslagslovens § 5-18.  
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6. Pålegg om salg og fravikelse 
 

6-1 Mislighold 
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes 
blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller 
overlating av bruk og brudd på husordensregler.  
 

6-2 Pålegg om salg 
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge 
vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og 
opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.  
 

6-3 Fravikelse 
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 
eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for 
eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter 
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.  
 

7. Felleskostnader og  pantesikkerhet 
 

7-1 Felleskostnader  
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds 
skriftlig varsel.  
 

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende 
forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.  
 
7-2 Borettslagets pantesikkerhet 
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen 
foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens 
grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. 
 

8. Styret og dets vedtak 
 

8-1 Styret  
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 3 
varamedlemmer.  
 

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. 
Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.  
 

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. 
Styret velger nestleder blant sine medlemmer.  
 

8-2 Styrets oppgaver 
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret 
kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.  
 

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller 
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.  
 

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte 
styremedlemmene.  
 
8-3 Styrets vedtak 
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan 
treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme 
utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel 
av alle styremedlemmene.  
 

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte 
vedtak om:   

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter  
    forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,  
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til     
    utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,  
3. salg eller kjøp av fast eiendom,  
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,  
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,  
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar  
    eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene. 
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8-4 Representasjon og fullmakt  
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.  
  
 

9. Generalforsamlingen 
 
9-1 Myndighet 
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.  
 
9-2 Tidspunkt for generalforsamling 
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. 
 
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst 
to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir 
hvilke saker de ønsker behandlet.  
 
9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling 
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for 
innlevering av saker som ønskes behandlet.  
 
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og 
høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som 
likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.  
  
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter 
borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må 
hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær 
generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 
9-3 (1).  
 
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling  
- Godkjenning av årsberetning fra styret  
- Godkjenning av årsregnskap  
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
- Eventuelt valg av revisor 
- Fastsetting av godtgjørelse til styret  
- Andre saker som er nevnt i innkallingen 
  
9-5 Møteledelse og protokoll 
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen 
møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.  
 
9-6 Stemmerett og fullmakt 
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på 
generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere 
eiere kan det bare avgis en stemme.  
 
9-7 Vedtak på generalforsamlingen 
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre 
saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen. 
 
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av 
generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen 
på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.  
 
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.  
 
 

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern 
 
10-1 Inhabilitet  
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet 
selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse. 
 
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen 
om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. 
Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-
22 og 5-23.  
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10-2 Taushetsplikt  
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor 
uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. 
Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.  
 
10-3 Mindretallsvern 
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse 
andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.  
  

 
11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene 
 
11-1 Vedtektsendringer 
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to 
tredjedeler av de avgitte stemmer.  
 
(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jf 
borettslagslovens § 7-12:  

- vilkår for å være andelseier i borettslaget 
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget 
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer 

 
11-2 Forholdet til borettslovene  
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39. jf lov 
om boligbyggelag av samme dato.  
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Rogalandgata 63
Nabolaget Hollenderhaugen-Litlasund - vurdert av 30 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Familier med barn
Etablerere
Eldre

Offentlig transport

Stavangergata 2 min
Totalt 7 ulike linjer 0.2 km

Haugesund bussterminal 15 min
Totalt 19 ulike linjer 1.2 km

Haugesund hurtigbåtkai 17 min
Linje 700 1.4 km

Garpaskjær ferjekai 7 min
Linje 350 2.6 km

Haugesund Karmøy 16 min

Skoler

Lillesund skole (1-7 kl.) 9 min
430 elever, 19 klasser 0.7 km

Rossabø skole (1-7 kl.) 14 min
460 elever, 21 klasser 1.2 km

Solvang skole (1-7 kl.) 18 min
325 elever, 14 klasser 1.5 km

Håvåsen skole (8-10 kl.) 20 min
365 elever, 14 klasser 1.6 km

Haraldsvang skole (8-10 kl.) 5 min
550 elever, 18 klasser 2 km

Vardafjell videregående skole 7 min
530 elever, 22 klasser 0.6 km

Haugaland videregående skole 9 min
815 elever 0.7 km

Kvalitet på skolene
Veldig bra 83/100

Opplevd trygghet
Veldig trygt 83/100

Naboskapet
Godt vennskap 66/100

Aldersfordeling
14

.1
 %

15
.2

 %
15

.2
 %

5.
4 

%
7.

6 
%

7.
2 

%

29
.2

 %
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.7
 %

21
.5

 %

37
.3

 %
39

.8
 %

38
.9

 %

14
.1

 %
16

.6
 %

17
.3

 %

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Hollenderhaugen-Litlasund 1 101 629

Haugesund 49 299 22 443

Norge 5 328 198 2 398 736

Barnehager

IOGT barnehage (0-6 år) 5 min
39 barn, 2 avdelinger 0.4 km

Vardafjell studentbarnehage (1-6 år) 7 min
60 barn, 4 avdelinger 0.6 km

Bråsteintunet barnehage (0-5 år) 8 min
70 barn, 5 avdelinger 0.7 km

Dagligvare

Coop Prix Rogalandsgate 2 min
PostNord 0.2 km

Bunnpris Karmsundgata 7 min
Post i butikk 0.5 km

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Meglerhuset Rele Karmøy AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022
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Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Gående

Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 85/100

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 83/100

Vedlikehold hager
Godt velholdt 81/100

Sport

Ivar åsen balløkke 4 min
Ballspill 0.4 km

Dropsen balløkke 5 min
Ballspill 0.4 km

EVO Haugesund 14 min

Vici treningssenter 14 min

Boligmasse

36% enebolig
27% rekkehus
36% annet

Varer/Tjenester

Markedet 12 min

Sjukehusapoteket i Haugesund 7 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

34% i barnehagealder
39% 6-12 år
13% 13-15 år
14% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 55%

Hollenderhaugen-Litlasund
Haugesund
Norge

Sivilstand
Norge

Gift 28% 34%

Ikke gift 57% 53%

Separert 12% 9%

Enke/Enkemann 4% 4%

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Meglerhuset Rele Karmøy AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022
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Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Meglerhuset Rele Karmøy AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022
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Det hjelper å 
notere ...

Mine notater:
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Løsøre og tilbehør

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved 
overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras 
med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning 
og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt 
over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". 
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med 
eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt 
forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette 
fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for 
garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på 
eiendommen, vil det heller ikke medfølge

84 SØRE BYDEL ROGALANDGATA 63

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i 
salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, 
varmepumper og panelovner, følger med uansett 
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og 
terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med 
varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte 
varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og 
fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og 
tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av 
selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende 
festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også 
punkt 12). 

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, 
dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte 
glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt 
baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. 
Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. 
Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller 
fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, 
medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, 
fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og 
utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og 
liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte 
aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, 
herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte 
"spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt 
utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, 
krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende 
som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel 
ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som 
styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter 
som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. 
medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral 
som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel 
medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til 
disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, 
fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi 
og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, 
fastmontert trommel til vannslange, medfølger. 
Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper 
medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne 
medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL 
medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur 
medfølger.

19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

20. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger 
der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og 
RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier 
og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver 
eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette 
derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

22. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i 
besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, 
herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, 
garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, 
skal lås og nøkler til disse medfølge.

23. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til 
bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller 
fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og 
medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, 
og er gjeldende fra 1. januar 2020.
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Undertegnede legger hverved inn bud på kr

skriver kroner med blokkbokstaver

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtakelsesdato

Eventuelle forbehold

NAVN BUDGIVER 1:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

Budet må minimum være gjeldene til kl. 12:00 dagen 
etter siste annonserte visning. Se ellers forbruker-
informasjon om budgivning.

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om undertegnedes finansiering:

NAVN BUDGIVER 2:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LÅNEGIVER 1:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

LÅNEGIVER 2:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

+ omkostninger og eventuell andel av fellesgjeld.

SIGNATUR OG FULLMAKT
Undertegnede bekrefter å ha lest “Forbrukerinformasjon om budgivning” (se baksiden) samt hele prospektet og godtar betingelsene. 
Undertegnede budgiver(e) samtykker og gir hverandre fullmakt til at hver av partene i en budrunde gjensidig kan representere hverandre.
Dette gjelder eksempelvis ved budforhøyelse, aksept av motbud, o.l. (gjelder dersom det står minimum to budgivere på budskjema).

Dato Signatur (Budgiver 1) Dato Signatur (Budgiver 2)

Budskjema
For eiendommen: Rogalandgata 63, 5531 HAUGESUND
Andelsnr. 13 i Lillesund Borettslag
Oppdragsnummer: 2-0153/22
Salgsoppgaven er sist oppdatert 22.09.2022



GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om 
aktuelle bud på eiendommen, herunder om 
relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, 
som formidler disse videre til oppdragsgiver. 
Kravet til skriftlighet gjelder også budfor-
høyelser og motbud, aksept eller avslag fra 
selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver 
skal megler innhente gyldig legitimasjon og 
signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon 
og signatur er oppfylt for budgivere som 
benytter e-signatur, eksempelvis BankID 
eller MinID. Med skriftlige bud menes også 
elektroniske meldinger som e-post og SMS 
når informasjonen i disse er tilgjengelig 
også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens 
adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, bud-
givers kontaktinformasjon, �nansieringsplan, 
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle 
forbehold som for eksempel usikker �nan-
siering, salg av nåværende bolig ol. Normalt 
vil ikke et bud med forbehold bli akseptert 
før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne 
med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en fors-
varlig avvikling av budrunden. I forbruker- 
forhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) 
skal megleren ikke formidle bud med        
kortere akseptfrist enn 12.00 første virke-
dag etter siste annonserte visning. Etter 
denne fristen bør budgivere ikke sette en 

kortere akseptfrist enn at megler har mulighet 
til, så langt det er nødvendig, å orientere 
oppdragsgiver, budgivere og øvrige interes-
senter om bud og forbehold. Det bør ikke 
gis bud som diskriminerer eller utelukker 
andre budgivere. Dersom bud inngis med en 
frist som åpenbart er for kort til at megleren 
kan avvikle budrunden på en forsvarlig 
måte som sikrer oppdragsgiver og interes-
senter et tilstrekkelig grunnlag for sine 
handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver 
å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering 
av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, 
når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig 
og mulig holde budgiverne skriftlig orientert 
om nye og høyere bud og eventuelle forbe-
hold. Megler skal så snart som mulig 
bekrefte skriftlig overfor budgivere at 
budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, 
eller dersom en budrunde avsluttes uten 
at handel er kommet i stand, kan en bud- 
giver kreve kopi av budjournalen i anonymi-
sert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og 
selger uten ugrunnet opphold etter at    
handel er kommet i stand. Dersom det er 
viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, 
bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved 
salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og 
han har formidlet innholdet i budet til selger 
(slik at selger har fått kunnskap om budet), 
kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da 
bindende for budgiver frem til aksept-     
fristens utløp, med mindre budet før denne 
tid avslås av selger eller budgiver får melding 
om at eiendommen er solgt til en annen 
(man bør derfor ikke gi bud på �ere eien-
dommer samtidig dersom man ikke ønsker 
å kjøpe �ere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller 
akseptere ethvert bud, og er for eksempel 
ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet 
frem til budgiver innen akseptfristens utløp 
er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger 
til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig 
er et bindende tilbud som medfører at det 
foreligger en avtale om salg av eiendommen 
dersom budet i rett tid aksepteres av 
kjøper.

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av 
endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeg-
lingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet 
forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndig-
hetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort 
oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres 
budgiver til sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk 
rapport med vedlegg.
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Christoffer K. Frøyland  /  T: 92678313  /  christoffer@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Fotvegen 1 B  /  4250 Kopervik  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


