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VEAVÅGEN JOVIKVEGEN 162

                                                                       er en av 

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om 

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du 

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke 

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg 

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra 

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb, 

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er 

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset

Å kjøpe eiendom
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Olav Lauvås
Eiendomsmegler MNEF

T: 902 72 710

ol@meglerhuset-rele.no

Olav Lauvås er Karmøybu med stor K; Oppvokst i 

Skudeneshavn og i dag bosatt i Kopervik med kona 

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

ærlig, pliktoppfyllende, omsorgsfull og serviceinnstilt 

eiendomsmegler. Dette, kombinert med en uslåelig 

lokalkunnskap om "øynå", har ført til at Olav har lenge 

vært den mestselgende eiendomsmegleren på Karmøy. 

Han er også lidenskapelig interessert i fotball!

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 3 Bnr. 41 og 170

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 690 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 93 m² 

Bra: 93 m² 

TOMT:

1928 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Eldre enebolig m/sjølinje 
og panorama sjøutsikt - 
Stor og pen tomt på 1928 
kvm - Garasje og 
hagestue - 
Oppussingsobjekt

- Eldre enebolig innredet over 2 plan

- Panorama sjøutsikt som må ses og oppleves

- Stor og pen tomt på hele 1928 kvm

- Ca. 9 meter sjølinje (iflg Fonnakart.no)

- Sjelden mulighet

- Flott hagestue fra ca. 2015 (ikke godkjent)

- Romslig garasje fra 1991

- Grenser til friområde (mot sjø)

- Grovkjeller m/lav takhøyde

- Boligen ble påkostet/renovert i ca. 1975

- Takpanner er fra 1975

- Ny kledning og etterisolert i 1975

- Diverse nye vinduer i 2014/2016/2019

- Nyere stålrør i pipe

- 3 (4) soverom

- Boligen trenger oppussing/renovering for å få dagens standard
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Romslig stue med både vedovn og varmepumpe
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Alle oppholdsrom er av eldre dato og trenger oppussing/renovering



Det er lagt inn fiber både fra Haugaland kraft (Altibox) og Telenor i boligen
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Store vinduer slipper inn masse naturlig lys



Separat kjøkken av eldre dato med masse skap- og benkeplass
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Romslig gang med god oppbevaringsplass i plassbygget garderobeskap
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Lyst og luftig gang/trapperom
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Bad med toalett, badekar og hvit baderomsseksjon
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Boligen har totalt 3 soverom i 2. etasje
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Soverom nr. 2
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Soverom nr. 3



Jovikvegen 16 er en eldre enebolig med sjølinje og panorama sjøutsikt
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Denne utsikten kan bli din!



Det er oppført hagestue i ca. 2015 med terrasse utenfor (ikke omsøkt/godkjent)
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Stor og pen tomt på 1928 kvm (tomtegrense omtrentlig tegnet inn)
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Den store tomten har rikelig med boltreplass for hele familien
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Ca. 9 meter sjølinje (iflg Fonnakart.no)

28 VEAVÅGEN JOVIKVEGEN 16



Boligen ligger solrikt til i enden av blindvei

29VEAVÅGEN JOVIKVEGEN 16

Drømmer du om en maritim livsstil er dette en ypperlig bolig for deg



Veavågen
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Her vil dere 
stortrives.....
Fantastisk beliggenhet med sjølinje og panorama sjøutsikt som må ses og oppleves. 

Boligen ligger solrikt til i enden av blindvei. Gangavstand til bl.a barnehage, barneskole, 

stort og flott idrettsanlegg, herlige turområder og dagligvarebutikk.
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Planløsning

Innhold
Enebolig over 2 plan som inneholder:

1. etasje: Vindfang, gang, 2 stuer og kjøkken.

2. etasje: Gang, bad og 3 soverom.

Grovkjeller med lav takhøyde

Hagestue.

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

1. Etasje

1.

2. Etasje

2.
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Del 2 - Jovikvegen 16

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0203/22

Adresse:
Jovikvegen 16, 4276 VEAVÅGEN

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 3 Bnr. 41 og 170 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Oliver Amland

Prisantydning:
1 690 000,-

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

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

Total kjøpesum:
1 745 122,-

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Eldre enebolig over 3 plan (grovkjeller 
m/lavtakhøyde). Byggeår er ukjent, men boligen 
antas å være bygd rundt 1900.

I følge selger så er det gjort en del påkostninger 
på boligen og tomtene etter byggeår, bl.a:

Utvendig:
- Kledning ble skiftet samt etterisolert ca. i 
1975.
- Skiftet vinduer i 1975 (nå er flere i dårlig 
stand) og det er skiftet diverse vinduer i senere 
tid (2014/2016/2019).
- Bygget takopplett og nye takpanner i 1975.
- Bygget hagestue i ca. 2015 med terrasse 
utenfor (ikke omsøkt/godkjent).
- Bygget garasje i 1991.
- Koblet på offentlig kloakk i ca. 2019.
- Delvis ny asfalt (antatt i 2019).

Innvendig:
- Alle oppholdsrom er av eldre dato og trenger 
oppussing/renovering.
- Grovkjeller/vaskekjeller. Isolert tak i ca. 2020.

Generell informasjon:
- Ny pipe fra hovedetasje og opp, nytt stålrør i 
pipe og feieluke på loft (ukjent årstall).
- Det er lagt inn fiber både fra Haugaland kraft 
(Altibox) og Telenor i boligen.
- Varmpumpe fra 2016, vedovn i stue.
- Sikringsskap med skrusikringer.
- I følge selger så er det montert en 
kloakkpumpe i 2019. Denne driftes sammen 
med nabo i Jovikvegen 12 (nr 14 kommer også 
til å koble seg på). Vedlikeholdskostnader, 
service, strømutgifter og eventuell ny pumpe 
(dersom den skulle ryke) osv skal fordeles på 
Jovikvegen 12 og 16, og senere nr 14 når den 
kobles til.

Areal:
P-rom: 93 m² 
Bra: 93 m² 

Bruksareal
1. etasje: 50 kvm 
2. etasje: 43 kvm 

Primærrom
1. etasje: 50 kvm Vindfang, gang, 2 stuer og 
kjøkken.
2. etasje: 43 kvm Gang, bad og 3 soverom.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Antall soverom:
3 soverom 

Antall rom:
7 rom 

Parkering:
Parkering i garasje og i eget gårdsrom.

Forsikringsselskap:
Gjensidige

Polisenr:
18529416

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

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Taket er tekket med betongtakstein. Takrenner 
og nedløp av plast. Veggkonstruksjon med 
tømret bæresystem i tre. Utvendig kledd med 
liggende kledning av tre. Takkonstruksjon med 
undertak på åser. Bygningen har malte 
trevinduer og PVC-vinduer med 2-lags glass. 
Hovedinngangsdør i teak. Enkel plassbygget 
labankdør til kjeller. Støpt trapp foran 
hovedinngang. Det er ukjent byggegrunn. Ingen 
tilgjengelig/synlig drenering. Grunnmur med lødd 
stein og puss. Terrenget skråner mot nord. 
Ukjent type avløpsrør og ukjent type 
vannledning.

TG:3 er gitt på følgende:
- Vinduer: Det er påvist vinduer med 
fukt/råteskader. Vinduer mot nordøst, vindu på 
bad og vindu i vindfang har rust på utvendige 
beslag og råte i karm.
- Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell 
på over 30 mm gjennom hele rommet. 
Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i 
standardens krav til godkjente måleavvik. Det 
ble målt 20 mm høydeforskjell på gulv i stue. 
Det ble målt 25 mm høydeforskjell i soverom 
mot vest. Det ble målt 45 mm høydeforskjell på 
gulv i gang i 2.etasje. Det ble målt 75 mm 
høydeforskjell på gulv i soverom mot øst. Det 
registreres spor etter stripet borebille (mott) i 
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etasjeskille over kjeller. Det er montert 
dampsperre/plast på kald side av isolasjon i 
etasjeskille over kjeller. Dampsperre skal kun 
brukes i etasjeskiller mot kaldt loft.
- Rom under terreng: Det er påvist synlig 
fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det var vann på 
gulv ved vegg mot sørøst på befaringsdagen 
(på innsiden av utvendig blomsterbed).
- Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle 
normal bruk etter dagens krav. Vindu og dør er 
plassert i våtsone til badekar.
- Branntekniske forhold: Det er ikke montert 
røykvarsler i 1.etasje. Brannslukningsapparat 
med skum, kontrollert i 2019. Det må monteres 
røykvarslere for å utbedre avviket.
- Drenering: Det er ut ifra observasjoner 
konstatert at drenering/tettesjikt har 
funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Det er 
ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som kan kreve 
tiltak):
- Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av 
forventet brukstid er oppbrukt på 
renner/nedløp/beslag. Bend til takrenne over 
hovedinngang er ikke tett.
- Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte 
råteskader i bordkledningen. Det er råte i 
kledning mot støpt trapp ved hovedinngang. 
Det er fjernet en del av tidligere vegg mellom 
stuer i 1.etasje. Det er usikkert om vegg som er 
fjernet kan ha vært bærende.
- Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig 
ventilering av takkonstruksjonen. Det er 
registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. 
Det registreres spor etter stripet borebille 
(mott) i takkonstruksjon. Usikkert om det er 
aktivitet.
- Overflater: Det er påvist skader på overflater. 
Det er skader på parkett i stue. Innvendige 
overflate er misfarget av nikotin. Gulvbelegg i 
soverom mot øst har hull.
- Innvendige dører: Det er påvist avvik som 
tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
- Kjøkken: Plastvrider på bryter til avtrekksvifte 
er knekt.
- Elektrisk anlegg: Sikringsskap med 
skrusikringer. Dette er elementsikringer som 
ikke tilfredsstiller krav til dagens bruk, og 
anbefales utskiftet til jordfeilautomatsikringer.
- Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har 
sprekkdannelser. Det registreres byggskum 

rundt kjellervinduer. Byggskum er ikke egnet til 
å stå åpent i dagen.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som ikke krever 
umiddelbare tiltak):
- Taktekking: Mer enn halvparten av forventet 
brukstid er oppbrukt på undertak. Mer enn 
halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
taktekkingen. Undertak er stedvis misfarget 
(observert fra luke til kaldtloft).
- Innvendige trapper: Åpninger mellom trinn i 
innvendig trapp er større enn dagens 
forskriftskrav. Rekkverkshøyder er under 
dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. 
Åpninger i rekkverk er større enn dagens 
forskriftskrav til rekkverk i trapper. 
Returrekkverk i 2.etasje har skjevheter.
- Kjøkken: Benkeplate over oppvaskmaskin er 
løs. Innredningen er slitt etter mange års bruk.
- Vannledninger: Mer enn halvparten av 
forventet brukstid er oppbrukt på innvendige 
vannledninger.
- Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet 
brukstid er oppbrukt på innvendige 
avløpsledninger.
- Varmtvannstank: Det er påvist at 
varmtvannstank er over 20 år.
- Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn 
halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av 
forventet brukstid er oppbrukt på utvendige 
avløpsledninger.

Det er oppført en frittstående hagestue på 
eiendommen. Hagestuen er oppført i 
bindingsverk av tre med trekledning på 
utvendig fasade. Det er pulttakkonstruksjon av 
tre. Taket er tekket med metallplater med 
takpanneprofil. Hagestuen er kun enkelt 
beskrevet. Den er ikke inngående vurdert og 
fuktsøk er ikke gjennomført. Tilstandsgrad 
settes derfor ikke.

Det er oppført en frittstående garasje på 
eiendommen. Garasjen er oppført i bindingsverk 
av tre med trekledning på utvendig fasade. Det 
er saltakkonstruksjon av tre. Taket er tekket 
med betongtakstein. Garasjen er kun enkelt 
beskrevet. Den er ikke inngående vurdert og 
fuktsøk er ikke gjennomført. Tilstandsgrad 
settes derfor ikke.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 18.11.2022 ligger vedlagt 
i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Det er montert varmepumpe og vedovn.

Ellers elektrisk oppvarming av boligen.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

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

Beskaffenhet:
Tomten er pent opparbeidet med asfaltert 
gårdsplass, terrasse og hager med diverse 
beplantning. Delvis naturtomt.

Eiendommen består av 2 gårds- og 
bruksnummer som har et oppgitt areal på 1 927 
kvm. Oppgitt areal er hentet fra Fonnakart.

Oppgitt areal:
- Gnr. 3/bnr. 41: 578,5 kvm
- Gnr. 3/bnr. 170: 1 349,6 kvm

Eiendommen har ikke klarlagte grenser, og avvik 
ved oppmåling kan forekomme. Før en eventuell 
søknad om utvidelse av boligen eller 
byggesøknad om garasje, uthus, boder etc., må 
grensene bli klarlagt. Kostnad ved oppmåling 
tilkommer.

Tomteareal:
1928 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt
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Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
397 297,- for 2020
Sekundær formuesverdi 1 430 269,- for 2020

Kommunale avgifter:
11 648,- per år.

De kommunale avgiftene inkluderer avløp, 
eiendomsskatt, feiing, renovasjon og vann. De 
kommunale avgiftene kan endres hvert år og 
avvik kan forekomme.

Tilbehør:
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av 
Norges Eiendomsmeglerforbund m.fl. av 
01.01.2020 legges til grunn for handelen, 
dersom ikke annet fremgår i denne 
salgsoppgave. Det bemerkes at det er full 
avtalefrihet om hva som skal følge med en 
eiendom i forbindelse med salg. Listen er 
tilgjengelig hos meglerforetaket, samt hos 
www.nef.no

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

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

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse enebolig 
foreligger ikke. 

Oppføring av garasje er byggemeldt/godkjent, 
men det foreligger ikke ferdigattest eller 
midlertidig brukstillatelse. Det foreligger 
godkjente byggetegninger av garasjen, datert 
30.04.1991.

Det fremgår nå av plbl. § 21-10 femte ledd at 
ferdigattest ikke utstedes for tiltak det er søkt 

om før 1. januar 1998. Kommunen skal i disse 
tilfellene avvise søknaden om ferdigattest, og 
byggverkene kan lovlig brukes uten 
ferdigattest. Dette betyr imidlertid ikke at 
ulovlig bygde tiltak blir lovlige, kun at saken ikke 
lenger skal avsluttes med ferdigattest.

Det foreligger ingen originale byggetegninger av 
eneboligen i kommunens arkiver. Megler har 
derfor ikke anledning til å undersøke hvilke 
forhold ved boligen som er omsøkt/godkjent i 
Karmøy kommune.

Oppføring av hagestue er ikke 
byggemeldt/godkjent. Som kjøper overtar man 
risikoen rundt det som måtte være ulovlig ved 
boligen, og man kan risikere overtredelsesgebyr, 
samt at tiltaket må rives/tilbakeføres til 
opprinnelig godkjent bruk. Dog kan det sendes 
søknad til kommunen for godkjenning av 
tiltaket, men da må nåtidens forskriftskrav må 
være oppfylt. Kjøper bærer da risiko for 
godkjenning.

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.

Kjeller har ikke måleverdige arealer på grunn av 
lav takhøyde. Rom må ha takhøyde på minimum 
1,9 meter (i en bredde på min. 60 cm) for å 
være måleverdige iht NS 3940 og 
Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling. 
Takhøyde i kjeller ble målt til i underkant av 1,9 
meter.

Sammendrag selgers egenerklæring:
4. Kjenner du til feil eller om har vært utført 
arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av 
faglært. Tilkobling av kloakk og koblet ut 
septikktank. Arbeid utført av Torleif og Sigurd 
Ytreland AS.
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer 
med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller 
fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. 
Vannlekkasje gjennom grunnmur.

6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i 
terrasse/garasje/tak/fasade? Ja. Grunnmur.
7. Kjenner du til om det er/har vært problemer 
med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, 
sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? 
Nytt rør til pipe innsatt for 2-3 år siden.
8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. 
sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Huset 
er over 100 år, så gulvet er nok litt skjevt.
16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid 
på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av 
ufaglært/egeninnsats/dugnad. Byttet noe 
kledning.
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? Gammel reguleringsplan fra 
kommunen.

Boligen selges ved fullmektig. Fullmektig har 
ikke bebodd boligen, og har noe begrenset 
kunnskap om boligen.

Regulering:
Gnr.3/bnr. 41 ligger i et område hovedsaklig 
regulert til kombinert bebyggelse/anleggsformål, 
vei og friområde. 

Gnr. 3/bnr. 170 ligger i et område hovedsaklig 
regulert til boligformål, kombinert 
bebyggelse/anleggsformål og vei. 

Boligen er regulert til bevaring gjennom 
gjeldende reguleringsplan. I hht. reguleringsplan 
2013 (Reguleringsplan for Vedavågen - område 
langs sjøen fra Solhålå til Sævikevik) gjelder 
følgende: 
1. Områdene skal nyttes til bolig/ sjøhus/naust -
bebyggelse. Etasjen på kaiplan skal for 
eksisterende sjøhus/ naust være forbeholdt 
sjørelatert virksomhet. Dette gjelder også 
våningshus som opprinnelig har hatt slik 
funksjon på kaiplan. 2 etasje og evt. loft kan 
tillates innredet til bolig, kontor, eller 
fritidsbebyggelse for turistrettet virksomhet, 
dersom dette er hensiktsmessig for bevaring av 
bygget.
2. Eksisterende bygninger innenfor området 
skal bevares. Ved fornyelse eller reparasjon, 
herunder utskifting av vinduer, dører, listverk, 
fasadekledning og taktekking, skal bebyggelsen 
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tilbakeføres til sitt opprinnelige utseende. 
Mindre endringer som er nødvendig for å 
tilpasse ny bruk av bygget kan tillates, så som 
innsetting av nye vinduer og dører og evt. 
branntiltak. Ved søknad om bygningsmessige 
endringer stilles det krav til tiltaksklasse 3 når 
det gjelder estetikk; Jfr. Plan- og bygningslovens 
§ 74 - 2. Ethvert byggeteknisk tiltak er 
søknadspliktig, og før evt. godkjenning skal det 
innhentes uttalelse fra 
fylkeskulturmyndighetene. Fargebruken på 
våningshus, sjøhus, naust og uthus kan variere, 
men fargene skal bygge på den opprinnelige 
fargetradisjonen i området. Hovedprinsippet for 
bruk av farge er ulik farge på hus med 
forskjellige funksjoner. 
3. Nybygg tillates ikke i området.
4. Fyllinger i sjø, samt anlegg for kai, brygge m. 
m. tillates ikke. Eksisterende båtstøer/ 
steinsettinger skal bevares. Steingarder og 
karakteren til hageanlegg og øvrig 
utomhusanlegg skal søkes bevart.
5. Ubebygde arealer kan benyttes til båtopplag.

Kommuneantikvaren har rådgivningstjeneste til 
eiere av eldre hus som er regulert til bevaring, 
og kan bidra til å finne frem til boligens 
opprinnelige uttrykk. Det finnes også 
tilskuddsordninger som kan være aktuelle. For 
mer informasjon, kontakt kommuneantikvaren i 
Karmøy kommune.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området. Se 
vedlagt reguleringsplan i salgsoppgaven.

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

1149/3/41:
07.12.1945 - Dokumentnr: 1552 - Utskifting 
Gjelder denne registerenheten med flere 

22.06.1916 - Dokumentnr: 900058 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:3 Bnr:10 
(Megler har forsøkt å innhente servitutten, men 

denne har ikke latt seg finne i Digitalarkivet)

1149/3/170:
07.12.1945 - Dokumentnr: 1552 - Utskifting 
Gjelder denne registerenheten med flere 

09.07.1945 - Dokumentnr: 971 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:3 Bnr:10 

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

Legalpant:
Kommunen har legalpant i eiendommen for 
eventuelle ubetalte kommunale skatte- og 
avgiftskrav.

Konsesjonsplikt:
Gnr. 3/bnr. 41 er bebygd, mindre enn 2 mål, og 
er dermed fritatt fra konsesjonsplikten.

Gnr. 3/bnr. 170 er bebygd, mindre enn 2 mål, og 
er dermed også fritatt fra konsesjonsplikten.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 3 %.
Markedspakke: kr. 18 500,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-
Fotograf: kr. 4 460,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

Lov om hvitvasking:
Det følger av Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

Dersom slik kundekontroll ikke kan 
gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å 
avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene 
er selv ansvarlig for eventuelle merkostnader 
og ansvar dette kan medføre, uten at det kan 

anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor 
meglerforetaket. 

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Betalingsbetingelser:
Partene skal signere kjøpekontrakt innen rimelig 
tid etter at handel er kommet i stand. Hele 
kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal 
være kreditert meglers klientkonto og skriftlig 
melding fra kjøpers bank må foreligge innen to 
virkedager før overtagelse. Kjøpesummen skal 
innbetales fra kjøpers konto i norsk 
finansinstitusjon.

Personopplysninger:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers 
egenerklæring er vedlagt i salgsoppgaven. 
Interessenter bes sette seg inn i denne før 
budgiving. Boligselgerforsikringen dekker 
selgers ansvar for eventuelle mangler ved 
eiendommen etter Lov om avhending av fast 
eiendom.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Man 
kan velge mellom en vanlig og en utvidet 
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir 
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker 
all advokatbistand, nødvendige skadetakster og 
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den 
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til 
advokathjelp på andre viktige rettsområder i 
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2.800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
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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 29.11.2022

Lovanvendelse:
Eiendommen selges etter reglene i 
avhendingsloven:
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med 
det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter 
seg grundig inn i alle salgsdokumentene, 
herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og 
selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med 
forhold som er tydelig beskrevet i 
salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i 
salgsdokumentene kan ikke påberopes som 
mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper 
har lest dokumentene. Alle interessenter 
oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, 
gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. 
Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre 
gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent 
med ved undersøkelsen.  
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler 
vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler 
eller en bygningssakyndig før det legges inn 
bud.

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

avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som 
nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og 
skader som nødvendiggjør utbedring, er 
innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke 
utgjøre en mangel. 

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

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

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

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.
Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

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

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

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

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

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

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

KARMØY kommune

Jovikvegen 16  , 4276 VEAVÅGEN

Gnr. 3, Bnr. 41

Befaringsdato: 16.11.2022 Rapportdato: 18.11.2022 Oppdragsnr: 19953-1387

Gyldig rapport
18.11.2022

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:

ND1024Referansenummer:

 Areal (BRA): Enebolig 93 m², Hagestue. 13 m², Garasje 28 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

18.11.2022 | RØYKSUND

Arnfinn Knutsen

19953-1387Oppdragsnr: 16.11.2022Befaringsdato: Side: 2 av 18
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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).

Jovikvegen 16  , 4276 VEAVÅGEN
Gnr 3 - Bnr 41
1149 KARMØY

Knutsen Takst AS
Soldalvegen 40

5546 RØYKSUND

19953-1387Oppdragsnr: 16.11.2022Befaringsdato: Side: 3 av 18
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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

Jovikvegen 16  , 4276 VEAVÅGEN
Gnr 3 - Bnr 41
1149 KARMØY

Knutsen Takst AS
Soldalvegen 40

5546 RØYKSUND
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Enebolig med uinnredet kjeller, innredet 1.etasje og innredet 
2.etasje.
Boligen har behov for oppussing.
Det er oppført en frittstående hagestue og en frittstående 
garasje.

Enebolig

UTVENDIG
Gå til side

Taket er tekket med betongtakstein.
Takrenner og nedløp av plast.
Veggkonstruksjon med tømret bæresystem i 
tre.  Utvendig kledd med liggende kledning av tre.
Takkonstruksjon med undertak på åser.
Bygningen har malte trevinduer og PVC-vinduer 
med 2-lags glass. 
Hovedinngangsdør i teak.
Enkel plassbygget labankdør til kjeller.
Støpt trapp foran hovedinngang.

INNVENDIG
Gå til side

Der er parkett, laminat, gulvbelegg og teppe på 
gulv.
Det er tapet og trepanel på vegg.
Det er malte plater mellom bjelker på innvendig 
tak.
Støpt gulv mot grunnen. Etasjeskiller med 
trebjelkelag.
Pipe er rehabilitert med nytt innvendig røykrør. 
Det er montert  peisovn i stue. 
Boligen har uinnredet kjeller.
Malt trapp med furutrinn.
Malte trefyllingsdører.
Slett finerdør mellom vindfang og gang.

VÅTROM
Gå til side

Bad 
Det er gulvbelegg på gulv og våtromstapet på 
vegg.
Badet har skap med servant, toalett og badekar.

KJØKKEN
Gå til side

Profilerte fronter og laminat benkeplate.
Det er montert oppvaskmaskin.
Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Enebolig

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

1.etasje 50 50 0

2.etasje 43 43 0

Krypkjeller 0 0 0

Sum 93 93 0

Hagestue.

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

Hovedetasje 13 0 13

Sum 13 0 13

Garasje

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

Hovedetasje 28 0 28

Sum 28 0 28

Røropplegget for vann i boligen er med 
kobberrør. 
Hovedstoppekran er plassert i kjeller.
Tilgjengelige avløpsrør av plast. 
Boligen har naturlig ventilasjon. 
Det er montert varmepumpe "luft til luft".
Ca 200 liters varmtvannstank. 
Sikringsskap med skrusikringer.
Det er ikke montert røykvarsler i 1.etasje.
Brannslukningsapparat med skum, kontrollert i 
2019.

TOMTEFORHOLD
Gå til side

Det er ukjent byggegrunn. 
Ingen tilgjengelig/synlig drenering.
Grunnmur med lødd stein og puss.
Terrenget skråner mot nord.
Ukjent type avløpsrør og ukjent type 
vannledning. 

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet Gå til side

Gå til side

Gå til side
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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.

Det er ikke gjort undersøkelser om arbeidene på boligen er 
byggemeldt eller om bruken er i henhold til byggemeldte 
tegninger.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Enebolig

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Vinduer - 2 Gå til side

Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.

Vinduer mot nordøst, vindu på bad og vindu i 
vindfang har rust på utvendige beslag og råte i 
karm.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Gå til side

Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele 
rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i 
standardens krav til godkjente måleavvik.

Det ble målt 20 mm høydeforskjell på gulv i stue.
Det ble målt 25 mm høydeforskjell i soverom mot 
vest.
Det ble målt 45 mm høydeforskjell på gulv i gang i 
2.etasje.
Det ble målt 75 mm høydeforskjell på gulv i soverom 
mot øst.
Det registreres spor etter stripet borebille (mott) i 
etasjeskille over kjeller. 
Det er montert dampsperre/plast på kald side av 
isolasjon i etasjeskille over kjeller. Dampsperre skal 
kun brukes i etasjeskiller mot kaldt loft.

Innvendig > Rom Under Terreng Gå til side

Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. 

Det var vann på gulv ved vegg mot sørøst på 
befaringsdagen (på innsiden av utvendig 
blomsterbed).

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Våtrom > Generell > Bad Gå til side

Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk 
etter dagens krav. 

Vindu og dør er plassert i våtsone til badekar.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Gå til side

Det er ikke montert røykvarsler i 1.etasje.
Brannslukningsapparat med skum, kontrollert i 
2019.

Kostnadsestimat :  Under 10 000
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Tomteforhold > Drenering Gå til side

Det er ut ifra observasjoner konstatert at 
drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært 
begrenset effekt.
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. 

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Nedløp og beslag Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på renner/nedløp/beslag.

Bend til takrenne over hovedinngang er ikke tett.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Utvendig > Veggkonstruksjon Gå til side

Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Det er råte i kledning mot støpt trapp ved 
hovedinngang.
Det er fjernet en del av tidligere vegg mellom stuer i 
1.etasje. Det er usikkert om vegg som er fjernet kan 
ha vært bærende.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Gå til side

Det er begrenset/dårlig ventilering av 
takkonstruksjonen.
Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr

Det registreres spor etter stripet borebille (mott) i 
takkonstruksjon. Usikkert om det er aktivitet.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Innvendig > Overflater Gå til side

Det er påvist skader på overflater. 

Det er skader på parkett i stue.
Innvendige overflate er misfarget av nikotin.
Gulvbelegg i soverom mot øst har hull.

Innvendig > Innvendige dører Gå til side

Det er påvist avvik som tilsier det  bør foretas tiltak på 
enkelte dører.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Gå til side

Det er avvik:

Plastvrider på bryter til avtrekksvifte er knekt.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Gå til side

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Gå til side

Sikringsskap med skrusikringer.
Dette er elementsikringer som ikke tilfredsstiller krav 
til dagens bruk, og anbefales utskiftet til 
jordfeilautomatsikringer. 

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Gå til side

Grunnmuren har sprekkdannelser.

Det registreres byggskum rundt kjellervinduer. 
Byggskum er ikke egnet til å stå åpent i dagen.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig > Taktekking Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på undertak.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på taktekkingen.

Undertak er stedvis misfarget (observert fra luke til 
kaldtloft).

Innvendig > Innvendige trapper Gå til side

Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn 
dagens forskriftskrav.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til 
rekkverk i trapper.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav 
til rekkverk i trapper.

Returrekkverk i 2.etasje har skjevheter.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Gå til side

Det er avvik:

Benkeplate over oppvaskmaskin er løs.
Innredningen er slitt etter mange års bruk.

Tekniske installasjoner > Vannledninger Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Gå til side

Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Gå til side
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Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på utvendige avløpsledninger.
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UTVENDIG

Taktekking
Taket er tekket med betongtakstein.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
taktekkingen.
Undertak er stedvis misfarget (observert fra luke til kaldtloft).

Tiltak
• Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må 
tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er 
vanskelig å si noe om. 

Nedløp og beslag
Takrenner og nedløp av plast.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
renner/nedløp/beslag.
Bend til takrenne over hovedinngang er ikke tett.

Tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må 
beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er 
nødvendig er vanskelig å si noe om.
Bend til takrenne over hovedinngang må utbedres.
Kostnadsestimat :  Under 10 000

ENEBOLIG

Kommentar
Ukjent byggeår

Standard
Normal standard på bygget  utifra alder/konstruksjon - jamfør 
beskrivelse under konstruksjoner.
Vedlikehold
Bygget bærer preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. 
Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. 

Veggkonstruksjon
Veggkonstruksjon med tømret bæresystem i tre.  Utvendig kledd med 
liggende kledning av tre.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Det er råte i kledning mot støpt trapp ved hovedinngang.
Det er fjernet en del av tidligere vegg mellom stuer i 1.etasje. Det er 
usikkert om vegg som er fjernet kan ha vært bærende.

Tiltak
• Råteskadet trekledning må skiftes ut.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Takkonstruksjon/Loft
Takkonstruksjon med undertak på åser.

Vurdering av avvik:
• Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
• Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
Det registreres spor etter stripet borebille (mott) i takkonstruksjon. 
Usikkert om det er aktivitet.

Tiltak
• Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
• Lufting/ventilering bør forbedres.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Vinduer
Bygningen har malte trevinduer og PVC-vinduer med 2-lags glass. 
Vindu mot sørøst i stue er fra 2019.
Vinduer mot sørvest  er av PVC. Vindu mot nordvest i stue er fra 2014.
Vindu mot sørøst i 2.etasje er fra 2016.

Vinduer - 2
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Vinduer mot nordøst, vindu på bad og vindu i vindfang har rust på 
utvendige beslag og råte i karm.

Tiltak
• Vinduer med råteskader må erstattes med nye.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Dører
Hovedinngangsdør i teak.
Enkel plassbygget labankdør til kjeller.

Tilstandsrapport
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Utvendige trapper
Støpt trapp foran hovedinngang.

INNVENDIG

Overflater
Der er parkett, laminat, gulvbelegg og teppe på gulv.
Det er tapet og trepanel på vegg.
Det er malte plater mellom bjelker på innvendig tak.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist skader på overflater. 
Det er skader på parkett i stue.
Innvendige overflate er misfarget av nikotin.
Gulvbelegg i soverom mot øst har hull.

Tiltak
• Andre tiltak:

Boligen har behov for innvendig oppussing.

Etasjeskille/gulv mot grunn
Støpt gulv mot grunnen. Etasjeskiller med trebjelkelag.

Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. 
Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente 
måleavvik.
Det ble målt 20 mm høydeforskjell på gulv i stue.
Det ble målt 25 mm høydeforskjell i soverom mot vest.
Det ble målt 45 mm høydeforskjell på gulv i gang i 2.etasje.
Det ble målt 75 mm høydeforskjell på gulv i soverom mot øst.
Det registreres spor etter stripet borebille (mott) i etasjeskille over 
kjeller. 
Det er montert dampsperre/plast på kald side av isolasjon i etasjeskille 
over kjeller. Dampsperre skal kun brukes i etasjeskiller mot kaldt loft.

Tiltak
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil 
imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående 
tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan 
man vurdere slike tiltak.
Etasjeskille kan behandles mot mott. Et godt tiltak mot mott vil være å 
redusere fuktigheten i kjeller, ved bruk av for eksempel avfukter.

Pipe og ildsted
Feieren i kommunen er tilsynsmyndighet for piper og ildsteder.
Pipe er murt med murstein.
Øverste del av pipe er elementpipe (Leca eller tilsvarende).
Pipe er rehabilitert med nytt innvendig røykrør. Det er feieluke i vegg i 
2.etasje,
Det er montert  peisovn i stue. 

Rom Under Terreng
Boligen har uinnredet kjeller.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. 
Det var vann på gulv ved vegg mot sørøst på befaringsdagen (på 
innsiden av utvendig blomsterbed).

Tiltak
• Det må foretas tiltak for å redusere/begrense fuktgjennomtrenging 
inn i kjeller. 

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Innvendige trapper
Malt trapp med furutrinn.

Vurdering av avvik:
• Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens 
forskriftskrav.
• Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
• Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i 
trapper.
Returrekkverk i 2.etasje har skjevheter.

Tiltak
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens 
krav.
• Det er ikke krav om utbedring av åpninger  opp til dagens krav.

Innvendige dører
Malte trefyllingsdører.
Slett finerdør mellom vindfang og gang.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik som tilsier det  bør foretas tiltak på enkelte dører.
Tiltak
• Enkelte dører må justeres.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

VÅTROM

Generell
Det er gulvbelegg på gulv og våtromstapet på vegg.
Badet har skap med servant, toalett og badekar.
Det er sluk av støpejern i gulv.
Avløp fra badekar går i rør.

2.ETASJE > BAD 

Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. 
Vindu og dør er plassert i våtsone til badekar.

Tiltak
• Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, 
sluk m.m. må dokumenteres.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Tilstandsrapport
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Tilliggende konstruksjoner våtrom
Hulltaking er ikke foretatt da det er vurdert risiko får å gjøre skade på 
grunn av at det er usikkert hvordan vegg er bygget.

KJØKKEN

Overflater og innredning
Profilerte fronter og laminat benkeplate.
Det er montert oppvaskmaskin.

1.ETASJE > KJØKKEN 

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Benkeplate over oppvaskmaskin er løs.
Innredningen er slitt etter mange års bruk.

Tiltak
• Tiltak:

Innredningen fungerer med avviket.

Avtrekk
Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Plastvrider på bryter til avtrekksvifte er knekt.

Tiltak
• Tiltak:

Bryter må utbedres eller byttes.
Kostnadsestimat :  Under 10 000

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger
Røropplegget for vann i boligen er med kobberrør. 
Hovedstoppekran er plassert i kjeller.
Vannrør er ikke nærmere kontrollert og tilstandsvurdert utover det 
som er synlig i rommene.
Normal levetid for kobberrør er 25-75 år, anbefalt brukstid er 40 år

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige 
vannledninger.
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, 
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

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

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige 
avløpsledninger.
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, 
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Ventilasjon
Boligen har naturlig ventilasjon. 

Varmepumpe
Det er montert varmepumpe "luft til luft".
Jeg har ikke utført full tilstandsanalyse av varmepumpen fordi jeg ikke 
har spesialkompetanse på varmepumper.
Vurderingen er derfor basert på alder.

Alder: 2016 Kilde: Produksjonsår på produkt

Varmtvannstank
Ca 200 liters varmtvannstank. Varmtvannsbereder er tilkoblet strøm 
med stikkontakt. Etter dagens forskrifter skal varmtvannsbereder ha 
fast tilkobling. Det anbefales fast tilkobling.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, 
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

Tilstandsrapport
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Elektrisk anlegg
Sikringsskap med skrusikringer.
Dette er elementsikringer som ikke tilfredsstiller krav til dagens bruk, 
og anbefales utskiftet til jordfeilautomatsikringer. 

1. 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

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

3. 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

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

5. 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?
Ja

Spørsmål til eier om elektrisk anlegg er ikke besvart. Ukjent
historikk. Det anbefales kontroll av elektrisk anlegg.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Branntekniske forhold
Det er ikke montert røykvarsler i 1.etasje.
Brannslukningsapparat med skum, kontrollert i 2019.

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

2. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
Ja   Det må monteres røykvarslere for å utbedre avviket.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn
Det er ukjent byggegrunn. 

Drenering
Ingen tilgjengelig/synlig drenering.

Vurdering av avvik:
• Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har 
funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
• Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. 
Tiltak
• Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt.

 Bruken av kjeller vil og være avgjørende.
Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Grunnmur og fundamenter
Grunnmur med lødd stein og puss.

Vurdering av avvik:
• Grunnmuren har sprekkdannelser.
Det registreres byggskum rundt kjellervinduer. Byggskum er ikke egnet 
til å stå åpent i dagen.

Tiltak
• Lokal utbedring må utføres.

Det må fuger eller pusses rundt vindu med byggskum.
Kostnadsestimat :  Under 10 000

Terrengforhold
Terrenget skråner mot nord.

Utvendige vann- og avløpsledninger
Ukjent type avløpsrør og ukjent type vannledning. 
Utvendige vann- og avløpsledninger er ikke kontrollert.
Tilstandsgrad er vurdert etter alder.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige 
vannledninger.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige 
avløpsledninger.
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, 
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Tilstandsrapport
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Hagestue.
Byggeår Kommentar

Byggeår er ikke opplyst.0

Normal standard på bygget  utifra alder/konstruksjon.
Standard

Vedlikehold
Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

    Bygninger på eiendommen

Beskrivelse
Det er oppført en frittstående hagestue på eiendommen. Hagestuen er oppført i bindingsverk av tre med trekledning på
utvendig fasade. Det er pulttakkonstruksjon av tre. Taket er tekket med metallplater med takpanneprofil.
Hagestuen er kun enkelt beskrevet. Den er ikke inngående vurdert og fuktsøk er ikke gjennomført.
Tilstandsgrad settes derfor ikke.

Garasje
Byggeår Kommentar

Ukjent byggeår.0

Normal standard på bygget  utifra alder/konstruksjon.
Standard

Vedlikehold
Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

Beskrivelse
Det er oppført en frittstående garasje på eiendommen. Garasjen er oppført i bindingsverk av tre med trekledning på utvendig
fasade. Det er saltakkonstruksjon av tre. Taket er tekket med betongtakstein.
Garasjen er kun enkelt beskrevet. Den er ikke inngående vurdert og fuktsøk er ikke gjennomført.
Tilstandsgrad settes derfor ikke.
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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
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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    Arealer

Enebolig

Bruksareal BRA m²

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

1.etasje 50 50 0 Vindfang , Gang , Kjøkken , Stue , Stue 2

2.etasje 43 43 0 Gang , Soverom , Soverom 2, Soverom 
3, Bad 

Krypkjeller 0 0 0

Sum 93 93 0

Kommentar
Kjeller har ikke måleverdige arealer på grunn av lav takhøyde. Rom må ha takhøyde på minimum 1,9 meter (i en bredde på min. 60 cm) for å 
være måleverdige iht NS 3940 og Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling

Hagestue.

Bruksareal BRA m²

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

Hovedetasje 13 0 13 Hagestue

Sum 13 0 13

Garasje

Bruksareal BRA m²

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

Hovedetasje 28 0 28 Garasje 

Sum 28 0 28
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Befaring

Dato Tilstede Rolle
16.11.2022 Arnfinn Knutsen Takstmann

Matrikkeldata

Kommune
1149 KARMØY

Gnr
3

Bnr
41

Areal
578.5 m²

Kilde
BEREGNET AREAL 
(Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Jovikvegen 16  

Hjemmelshaver
Amland Oliver

Fnr Snr
0

Kommune
1149 KARMØY

Gnr
3

Bnr
170

Areal
1350 m²

Kilde
Tomtearealet er basert 
på oppgitt areal i 
matrikkelopplysninger 
(offentlig 
eiendomsregister).

Eieforhold
Eiet

Adresse

Hjemmelshaver
Amland Oliver

Fnr Snr
0

Siste hjemmelsovergang
Kjøpesum
0

År
1975

    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.
  
  

Jovikvegen 16  , 4276 VEAVÅGEN
Gnr 3 - Bnr 41
1149 KARMØY

Knutsen Takst AS

5546 RØYKSUND
Soldalvegen 40

Tilstandsrapportens avgrensninger

19953-1387Oppdragsnr : 16.11.2022Befaringsdato: Side: 17 av 18

Tilstandsrapport

57



VEDLEGG

  
  

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/ND1024
  
  

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.

2-0203/22

Selger 1 navn

Monica Amland

Gateadresse

Jovikvegen 16

Poststed

VEAVÅGEN

Postnr

4276

Er det dødsbo?

Nei Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

Nei Ja

Hjemmelshavers navn Oliver amland

Har du kjennskap til eiendommen?

Nei Ja

Når kjøpte du eiendommen?

År 1975

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år 47

Antall måneder 2

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

Nei Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap Gjensidige

Polise/avtalenr. 18529416

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 Nei

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 Tilkobling av kloakk og koblet ut septikktank

Arbeid utført av Torleif og sigurd ytreland as

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

Nei Ja

Beskrivelse Vannlekkasje gjennom grunnmur

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

Nei Ja

Beskrivelse Grunnmur

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

Beskrivelse Nytt rør til pipe innsatt for 2-3 år siden

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

Nei Ja

Beskrivelse Huset er over 100 år så gulvet er nok litt skjevt

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen 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 Nei

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

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

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 ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse Byttet noe kledning

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

Nei Ja
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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

Beskrivelse Gammelreguleringsplan fra kommunen

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

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
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Tilleggskommentar

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 (aksjeboliger), 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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N 6579400

N 6579500

17.11.2022

1:1000

3/41 Dato :Gnr/Bnr:

Målestokk:

SITUASJONSKART KOMMUNEKARMØY

Eiendomsgrense målt

Høydekurve

Vegkant

Eiendomsgrense usikker

Kartet kan inneholde feil, noen grenser er usikre. 

Fargelagt kart må innsendes ved søknad eller melding.

SEKTOR AREAL OG BYGGESAK

Bygg -planlagt

Reguleringsformål:

Boliger

Offentlig bebyggelse

Friområde

Industri/lager

Adresse:

MED REGULERINGSPLAN

Bygg -takflate

Kommunale VA-ledninger

Forretning

Sentrumsformål

Naustbebyggelse

Høyspent, stolper

Trafikkområde

Tegnforklaring:

Reg.plannr.:

Garasjeanl./bensinst.

Fare

Frisiktlinje

Byggegrense

Planens begrensning

SKRAVERTE OMRÅDER

Spesialområde

LINJER

Felles

Vedlegg D:

Tiltakshaver:

Datum:  Euref 89/UTM 32

Reguleringskart
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©Norkart 2022

11.11.2022
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:7500Karmøy kommune

3/41

UTM-32

Kommuneplankart

Adresse: Jovikvegen 16

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.

Kommuneplankart
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Dato         :

Gnr/Bnr   :

Målestokk:

SITUASJONSKART

NB: Kartet kan inneholde feil,

       noen grenser er usikre.

SEKTOR AREAL OG BYGGESAK

Eiendomsgrense målt

Eiendomsgrense usikker

Tegnforklaring:

Bygg -planlagt

Bygg -takflate

Bygg eldre enn 1900, sefrak bygg

Høydekurve

Vegkant

Høyspent, stolper

Kommunale VA-ledninger, kum

Datum:  Euref 89/UTM 32
0 10 20 30 40 m

KOMMUNEKARMØY

Situasjonskart
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Grunnkart
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Vegstatuskart for eiendom 1149 - 3/41//

Utskriftsdato: 11.11.2022

100 m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

Veistatuskart
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Eiendomsrapport (Datakilde: Oppdatert kopi av matrikkelen)
Karmøy kommune: Grunneiendom 1149-3/41

 

Utskriftsdato: 11.11.2022 10:46

NORKART AS, Hoffsveien 4, 0275 OSLO (Org.nr. 934 161 181) Side 1 av 2

Eiendomsdata (Grunneiendom)

Bruksnavn AMLAND Beregnet areal 578.5
Etablert dato 22.06.1916 Historisk oppgitt areal 0
Oppdatert dato 04.08.2021 Historisk arealkilde Ikke oppgitt (0)
Skyld 0.01 Antall teiger 2
Arealmerknader Hjelpelinje vannkant

 Tinglyst  Del i samla fast eiendom  Grunnforurensning  Avtale/Vedtak om gr.erverv

 Bestående  Under sammenslåing  Kulturminne

 Seksjonert  Klage er anmerket  Ikke fullført oppmålingsforr. Frist fullføring:

 Har fester  Jordskifte er krevd  Mangel ved matrikkelføringskrav Frist retting:

Forretninger

Brukstilfelle
Forretningstype

Forr.dato
M.før.dato

Kom. saksref.
Annen ref.

Tingl.status
Endr.dato

Involverte
Berørte

Kvalitetsheving for eksist.
eiendom
Annen forretningstype

04.08.2021
04.08.2021

21/1843-KVALITETSHEVING
 3/10, 3/41, 3/46, 3/48, 3/62, 3/87, 3/88, 3/89,

3/170, 3/176, 3/181, 3/186, 3/188
Kvalitetsheving for eksist.
eiendom
Annen forretningstype

18.07.2019
10.10.2019

19/1700 - kvalitetsheving
 2/201, 3/40, 3/41, 3/44, 3/45, 3/46, 3/87, 3/156,

3/169, 3/170, 3/186
Kvalitetsheving for eksist.
eiendom
Annen forretningstype

10.04.2019
29.11.2019

19/1700 - oppmålingssak
 3/40, 3/41, 3/169, 3/170, 3/186, 3/498

Skylddeling
Skylddeling

22.06.1916 3/10, 3/41 
 

Teiger (Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32)

Type teig X Y H H.teig Ber. areal Arealmerknad
Uregistrert jordsameie 6578207.5 284136.53 0 Nei 282.5 Hjelpelinje vannkant (VA)
Eiendomsteig 6579422.09 284976.37 Ja 578.5 Hjelpelinje vannkant (VA)

Tinglyste eierforhold

Navn
 ID

Rolle
 Andel

Adresse
 Poststed

Status
 Kategori

AMLAND OLIVER
F260243*****

Hjemmelshaver (H)
1/1

JOVIKVEGEN 16
4276 VEAVÅGEN

Bosatt (B)

Adresse

Vegadresse: Jovikvegen 16

Poststed 4276 VEAVÅGEN Kirkesogn 06100403 Veavågen
Grunnkrets 102 ØSTHUS Tettsted 4706 Kopervik
Valgkrets 3 Veavågen

Bygg

Nr Bygningsnr Lnr Type Bygningsstatus Dato
1 9368574 Enebolig (111) Tatt i bruk (TB)

Adressetilleggsnavn:

Matrikkelrapport
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Eiendomsrapport (Datakilde: Oppdatert kopi av matrikkelen)
Karmøy kommune: Grunneiendom 1149-3/41

 

Utskriftsdato: 11.11.2022 10:46

NORKART AS, Hoffsveien 4, 0275 OSLO (Org.nr. 934 161 181) Side 2 av 2

1: Bygning 9368574: Enebolig (111), Tatt i bruk

Bygningsdata

Næringsgruppe Bolig (X) BRA Bolig 139
Sefrakminne Ja BRA Annet
Kulturminne Nei BRA Totalt 139
Opprinnelseskode Vanlig registrering BTA Bolig
Har heis Nei BTA Annet
Vannforsyning Tilkn. off. vannverk BTA Totalt
Avløp Privat kloakk Bebygd areal
Energikilder Ufullstendig areal Nei
Oppvarmingstyper Antall boenheter 1

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato
Tatt i bruk 04.04.2006

Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkkentilgang
Bolig Jovikvegen 16 H0101 3/41 139 4 1 1 Kjøkken

Etasjer

Etasje Ant. boenh. BRA Bolig BRA Annet Sum BRA BTA Bolig BTA Annet Sum BTA
L01 0 48 0 48 0 0 0
H01 1 51 0 51 0 0 0
K01 0 40 0 40 0 0 0

Rapportmal: 'matrikkel' Versjon: '27112017.1' © Norkart AS

Matrikkelrapport
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Side 1 av 2Norkart Kulturminnerapport 11.11.2022

Kulturminnerapport
Eiendom 1149 3/41

Utskriftsdato 11.11.2022 Antall datasett 5

1 Berørte datasett

Kulturminner - SEFRAK

4 Sjekkede, ikke berørte datasett

Kulturminner - Enkeltminner Kulturminner – Fredete bygninger
Kulturminner - Kulturmiljøer Kulturminner - Sikringssoner



 
 

Kulturminnerapport
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Side 2 av 2Norkart Kulturminnerapport 11.11.2022

Kulturminner - SEFRAK

Kilde Riksantikvaren

Objekter

Sefrak ID Navn P25 - status

1149-0001-027 BOLIGHUS, ØSTHUS, VEDAVÅGEN Annet SEFRAK-bygg

TegnforklaringOm datasettet
Bygningar (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-
registeret, men som ikkje er freda etter Kulturminnelova. I enkelte kommunar og fylke (t.d Finnmark) er
grensa for registrering sett lenger inn på 1900-tallet.

Kulturminnerapport

72



VEDLEGG

Byggetegning garasje
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Planbestemmelser
2013 VEDAVÅGEN - OMRÅDE LANGS SJØEN FRA 

SOLHÅLÅ TIL SÆVIKEVIK

Arkivsak: 02/4170
Arkivkode: PLANR 2013
Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VEDAVÅGEN - OMRÅDE LANGS 

SJØEN FRA SOLHÅLÅ TIL SÆVIKEVIK

Godkjent i Karmøy kommunestyre 18.11.2003 – sak 97/03

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det område som på plankartet er vist med 
reguleringsgrense.

Området reguleres til følgende formål :

I .                      BYGGEOMRÅDER  
A.    Område for boligbebyggelse
B.     Område for industri / lager 
C.     Område for industri, kontor, bolig og fritidsbebyggelse.

II.                TRAFIKKOMRÅDER
A.    Kjøreveger
B.     Molo-område

III.             FRIOMRÅDER
A.    Område for fri lek/ rekreasjon

IV.             SPESIALOMRÅDE
A.    Bevaringsverdig sjøhus/ naustmiljø/ våningshus
B.     Bevaringsverdig sjøhus/ naustmiljø
C.     Bevaringsverdig våningshus
D.    Bevaringsverdig gardsmiljø
E.     Område for tekniske anlegg
F.      Frisiktsoner

V.                FELLESOMRÅDER
A.    Felles adkomstveger

VI.             FELLESBESTEMMELSER

Reguleringsplan for området
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I.                   BYGGEOMRÅDER

A.                Områder for boligbebyggelse

§ 1.      I boligområde skal det oppføres frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg. 
Sokkelleilighet kan tillates dersom tomteforholdene legger til rette for det.

§ 2.      Tillatt bebygd areal ( BYA ) skal ikke overstige 25 % av tomtas nettoareal (garasje/ 
carport, bod medregnet). Innenfor hvert delområde skal det opparbeides antall 
boenheter i henhold til plankartet.

§ 3.      I skrånende terreng skal bebyggelsens gesimshøyde ikke overstige 3,5 m og 
mønehøyden skal ikke overstige 6 m fra tilstøtende eksisterende terrengs høyeste 
punkt. Mønehøyden skal ikke overstige 8 m fra tilstøtende eksisterende terrengs 
laveste punkt. I flatt terreng gjelder tilsvarende maks. gesimshøyde 5 m og maks. 
mønehøyde 8 m. 

§ 4.      Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og omkringliggende eksisterende bebyggelse 
med hensyn til utforming og material- og fargevalg. Eksisterende eldre steingarder 
skal søkes bevart.

§ 5.      Ved byggemelding av bolig skal garasjeplassering vises på sit. plan selv om garasjen 
ikke oppføres samtidig med boligen.

§ 6.      Garasjer med bodareal kan oppføres i inntil 50 m2. Garasjer tillates oppført med 
mønehøyde inntil 5 meter. Det tillates ikke oppført garasjer med ark, karnapper eller 
balkonger. Garasje skal ikke benyttes til beboelse.  Garasje skal tilpasses bebyggelsen 
på eiendommen med hensyn til utforming og materialvalg. 

§ 7.      Hvor ikke annet er vist skal bebyggelsen være minst 5 m tilbaketrukket fra regulert 
vegside. Garasje parallellt med veg kan plasseres nærmere ( inntil 1m ) fra regulert 
vegkant, dersom dette ikke hindrer sikt i egen eller naboers avkjørsel.

§ 8.      På egen eiendom skal det anlegges 2 biloppstillingsplasser for enebolig, 1 i tillegg for 
enebolig med sokkelleilighet. Bil skal kunne snus på egen grunn.

Reguleringsplan for området
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B. Område for industri / lager

§ 9.      Området skal brukes til sjø relatert industrivirksomhet.  Det tillates ikke etablert 
bedrifter som ved støy eller p.g.a. andre forurensninger ved produksjon og trafikk, 
vil være til vesentlig ulempe for beboerne i området. 

§ 10.    Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 50 % av tomtens nettoareal. Ingen del 
av bebyggelsen innenfor område skal overstige kotehøyde 12.

§ 11.    Nybygg skal tilpasses terrenget  og omkringliggende eksisterende bygningsmiljø. 
Eksisterende tomte- og bebyggelsesstruktur og sjøhusmiljø skal bevares i området. 
På betingelser som kommunen, havnemyndighetene og brannmyndighetene måtte 
stille, kan oppføres sammenhengende bebyggelse. Ny bebyggelse skal plasseres på 
kaiplan og bygningens hovedkropp skal ha samme retning, volum, takvinkel og 
materialvalg som tilgrensende bebyggelse. 

§ 12.    Oppføring av bebyggelse i tilknytning til kai må i tillegg til kommunen også 
godkjennes av havnemyndighetene, som kan fastlegge byggegrense mot kaien. 
Formålsgrense for området er å oppfatte som en ytre begrensning for 
utfyllingsarealer.

§ 13.    I forbindelse med utbygging eller reparasjon skal det legges fram en 
disposisjonsplan som skal godkjennes av kommunen. Denne planen skal vise 
bebyggelsens formål, plassering, takform, adkomst, parkering, snuplass for 
varetransporten og øvrig utomhusanlegg, fremtidig og eksisterende terreng, og 
vegetasjon. Utearealene skal opparbeides samtidig med bebyggelsen. Det skal 
legges ved fasadeoppriss av eksisterende nabobebyggelse for bedømmelse av 
helheten i bygningsstrukturen på stedet. 

§ 14.    Støybelastningen fra virksomheter skal ligge under 45 dBA ekvivalent nivå på 
kveldstid (kl.18.00-22.00) og på søn- og helligdager, under 40 dBA ekvivalent nivå 
på nattetid ( kl. 22.00-06.00). Høyeste lydnivå kan ligge 10 dBA over verdiene for 
kvelds-, nattetid og på søn- og helligdager. Dersom støynivået på dagtid fører til 
ulemper for den omkringliggende boligbebyggelsen, kan kommunen etter nærmere 
vurdering og skjønn fastsette støygrensen for virksomhet på dagtid.

§ 15.    Det skal opparbeides 1 parkeringsplass pr. 50 m2 gulvflate i næringsvirksomhet 
(forretning, kontor, håndverksbedrift og industri), 1 parkeringsplass pr. 100 m2 for 
lager. I tillegg kommer nødvendig lasteareal for vare- og lastebiler pr. selvstendig 
forretning. All manøvrering, lasting og lossing skal kunne foregå på egen grunn.

Reguleringsplan for området
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C. Område for industri, kontor, bolig og fritidsbebyggelse

§ 16.    Området skal primært brukes til sjø relatert industrivirksomhet, men det kan tillates 
at deler av bygninger blir brukt til bolig, kontor, eller fritidsbebyggelse for 
turistrettet virksomhet, dersom dette er hensiktsmessig for bevaring av bygget/ 
bygningsmiljøet. Etasjen på kaiplan skal imidlertid være forbeholdt sjørelatert 
virksomhet. Det tillates ikke etablert bedrifter som ved støy eller p.g.a. andre 
forurensninger ved produksjon og trafikk, vil være til vesentlig ulempe for beboerne 
i området. Boliger, kontor og fritidsbebyggelse kan også kun tillates på de premisser 
omkringliggende bruk gir.

§ 17.    Eksisterende sjøhusbebyggelse skal som hovedregel bevares. Mindre tilbygg/ 
endringer kan tillates dersom dette er nødvendig for å tilpasse ny bruk av bygget. 
Ved endring og utskiftning av utvendige materialer skal opprinnelig utseende søkes 
tilbakeført. Før endringer eller sanering av bygg kan godkjennes skal bygningens 
kulturhistoriske kvaliteter  og den rolle bygningen har i det omkringliggende 
bygningsmiljø avklares. Ved søknad om bygningsmessige endringer stilles det krav 
til tiltaksklasse 3 når det gjelder estetikk; Jfr. Plan- og bygningslovens §  74. – 2. Det 
skal legges ved fasadeoppriss av eksisterende nabobebyggelse for bedømmelse av 
helheten i bygningsstrukturen på stedet. Fargebruken på bebyggelsen  kan variere, 
men fargene skal bygge på den opprinnelige fargetradisjonen i området. 

§ 18.    Nybygg skal tilpasses  eksisterende tomte- og bebyggelsesstruktur,  og en skal ta 
avgjørende hensyn den rolle bygningen vil få i omkringliggende bygningsmiljø. 
Nybygg skal tilpasses helheten i området med hensyn utforming og material- og 
fargevalg, samtidig som hvert enkelt bygg skal ha sitt eget arkitektoniske uttrykk. 
Ved søknad om nybygg stilles det krav til tiltaksklasse 3 når det gjelder estetikk; Jfr. 
Plan- og bygningslovens §  74. – 2. Ved søknad om nybygg skal det legges ved 
fasadeoppriss av eksisterende nabobebyggelse for bedømmelse av helheten i 
bygningsstrukturen på stedet.

§ 19.    Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 50 % av tomtens nettoareal. Ingen del 
av bebyggelsen innenfor området skal overstige kotehøyde 12.

§ 20.    Oppføring av bebyggelse i tilknytning til kai må i tillegg til kommunen også 
godkjennes av havnemyndighetene, som kan fastlegge byggegrense mot kaien. 
Formålsgrense for området er å oppfatte som en ytre begrensning for 
utfyllingsarealer.

§ 21.    Det skal opparbeides 1 parkeringsplass pr. 50 m2 gulvflate i næringsvirksomhet 
(kontor, håndverksbedrift og industri), 1 parkeringsplass pr. 100 m2 for lager, 1,5 
parkeringsplasser pr. boligenhet og en plass for fritidbebyggelse.  I tillegg kommer 
nødvendig lasteareal for vare- og lastebiler pr. selvstendig forretning. 

§ 22.    I forbindelse med søknad om nybygg eller endring/ reparasjon skal det legges fram 
en disposisjonsplan som skal godkjennes av kommunen. Denne planen skal vise 
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bebyggelsens formål, plassering , takform, adkomst, parkering, snuplass for 
varetransporten og øvrig utomhusanlegg, eksisterende og og fremtidig terreng og  
vegetasjon. Utearealene skal opparbeides samtidig med bebyggelsen. 

§ 23.    Støybelastningen fra virksomheter skal ligge under 45 dBA ekvivalent nivå på 
kveldstid (kl.18.00-22.00) og på søn- og helligdager, under 40 dBA ekvivalent nivå 
på nattetid ( kl. 22.00-06.00). Høyeste lydnivå kan ligge 10 dBA over verdiene for 
kvelds-, nattetid og på søn- og helligdager. Dersom støynivået på dagtid fører til 
ulemper for den omkringliggende boligbebyggelsen, kan kommunen etter nærmere 
vurdering og skjønn fastsette støygrensen for virksomhet på dagtid.

II         TRAFIKKOMRÅDER

A.                Veger

§ 24.    Området skal nyttes til kjøreveg med tilhørende anlegg. Kommunale og private 
veger skal opparbeides etter kommunens norm.

B.                 Molo-område

§ 25.    Området skal nyttes til offentlig kai. Kaien skal benyttes til fortøyning.

III        FRIOMRÅDER

A.                Område for fri lek/ rekreasjon

§ 26.    Områdene skal nyttes til rekreasjon og fri lek. Nødvendige byggverk og anlegg 
( skilt, stier, gangveger ) for dette, som ikke er til hinder for områdets bruk som 
friområde, kan tillates etter kommunens skjønn.      

IV.             SPESIALOMRÅDER

A.    Bevaringsverdige våningshus/ sjøhus/ naustmiljø 

§ 27.    Områdene skal nyttes til bolig/ sjøhus/naust -bebyggelse. Etasjen på kaiplan skal for 
eksisterende sjøhus/ naust være forbeholdt sjørelatert virksomhet.  Dette gjelder 
også våningshus som opprinnelig har hatt slik funksjon på kaiplan. 2 etasje og evt. 
loft kan tillates innredet til bolig, kontor, eller fritidsbebyggelse for turistrettet 
virksomhet, dersom dette er hensiktsmessig for bevaring av bygget. 

§ 28.    Eksisterende bygninger innenfor området skal bevares. Ved fornyelse eller 
reparasjon, herunder utskifting av vinduer, dører, listverk, fasadekledning og 
taktekking, skal bebyggelsen tilbakeføres til sitt opprinnelige utseende. Mindre 
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endringer som er nødvendig for å tilpasse ny bruk av bygget kan tillates, så som 
innsetting av nye vinduer og dører og evt. branntiltak. Ved søknad om 
bygningsmessige endringer stilles det krav til tiltaksklasse 3 når det gjelder estetikk; 
Jfr. Plan- og bygningslovens §  74. – 2. Ethvert byggeteknisk tiltak er søknadspliktig, 
og før evt. godkjenning skal det  innhentes uttalelse fra fylkeskulturmyndighetene. 
Fargebruken på våningshus, sjøhus, naust og uthus kan variere, men fargene skal 
bygge på den opprinnelige fargetradisjonen i området. Hovedprinsippet for bruk av 
farge er ulik farge på hus med forskjellige funksjoner.

§ 29.    Nybygg tillates ikke i området.

§ 30.    Fyllinger i sjø, samt anlegg for kai, brygge m. m. tillates ikke. Eksisterende båtstøer/ 
steinsettinger skal bevares. Steingarder og karakteren til hageanlegg og øvrig 
utomhusanlegg skal søkes bevart.

§ 31.    Ubebygde arealer kan benyttes til båtopplag.

B.     Bevaringsverdig sjøhus/ naustmiljø

§ 32.    Områdene skal nyttes til sjøhus/naust bebyggelse. Byggene kan også nyttes til annet 
formål dersom dette er hensiktsmessig for bevaring av bygget. Boligformål eller 
annen form for beboelse tillates imidlertid ikke.

§ 33.    Eksisterende bygninger innenfor området skal bevares. Ved fornyelse eller 
reparasjon, herunder utskifting av vinduer, dører, listverk, fasadekledning og 
taktekking, skal bebyggelsen tilbakeføres til sitt opprinnelige utseende. Ethvert 
byggeteknisk tiltak er søknadspliktig, og før evt. godkjenning skal det  innhentes 
uttalelse fra fylkeskulturmyndighetene. Fargebruken på sjøhus og naust kan variere, 
men fargene skal bygge på den opprinnelige fargetradisjonen i området. 

§ 34.    Nybygg tillates ikke i området.

§ 35.    Fyllinger i sjø, samt anlegg for kai, brygge m. m. tillates ikke. Eksisterende båtstøer/ 
steinsettinger skal bevares. Steingarder og karakteren til utomhusanlegg skal søkes 
bevart.

C.    Bevaringsverdig våningshus

§ 36.    Området skal nyttes til boligformål, eller annet formål dersom dette er 
hensiktsmessig for bevaring av bygget, og det ikke er til sjenanse for 
omkringliggende bebyggelse. 

§ 37.    Eksisterende bygg innenfor området skal bevares. Ved fornyelse eller reparasjon, 
herunder utskifting av vinduer, dører, listverk, fasadekledning og taktekking, skal 
bebyggelsen tilbakeføres til sitt opprinnelige utseende. Ethvert byggeteknisk tiltak 
er søknadspliktig, og før evt. godkjenning skal det  innhentes uttalelse fra 
fylkeskulturmyndighetene. 
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§ 38.    Nybygg tillates ikke i området.

§ 39.    Steingarder og karakteren til hageanlegg og øvrig utomhusanlegg skal søkes bevart.

D.    Bevaringsverdig gardsmiljø

§ 40.    Området skal nyttes til boligformål, evt. fritidsbebyggelse for turistrettet virksomhet. 
Driftsbygning  kan også nyttes til annet formål dersom dette er hensiktsmessig for 
bevaring av bygget, og det ikke er til sjenanse for omkringliggende bebyggelse.

§ 41.    Eksisterende bygninger innenfor området skal bevares. Ved fornyelse eller 
reparasjon, herunder utskifting av vinduer, dører, listverk, fasadekledning og 
taktekking, skal bebyggelsen tilbakeføres til sitt opprinnelige utseende. Mindre 
endringer som er nødvendig for å tilpasse ny bruk av bygget kan tillates, så som 
innsetting av nye vinduer og dører og evt. branntiltak. Ethvert byggeteknisk tiltak er 
søknadspliktig, og før evt. godkjenning skal det  innhentes uttalelse fra 
fylkeskulturmyndighetene. Fargebruken på våningshus, driftsbygning og uthus kan 
variere, men fargene skal bygge på den opprinnelige fargetradisjonen i området. 
Hovedprinsippet for bruk av farge er ulik farge på hus med forskjellige funksjoner.

§ 42.    Steingarder og karakteren til hageanlegg og øvrig utomhusanlegg skal søkes bevart.

E.     Område for tekniske anlegg

§ 43.    På området v/ Sævikevik kan oppføres pumpestasjon og renseanlegg. Øvrige 
områder skal nyttes til installasjoner for tele- og kraft.

F.     Frisiktsoner

§ 44.    Frisiktsonene skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrig. I frisiktsonene skal 
det være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.

V.                FELLESOMRÅDER

A.                Felles adkomstveger

§ 45.    Felles adkomstveger skal opparbeides i tråd med planen og vedlikeholdes av 
tilgrensende eiendommer eller av eiendommer som har vegrett fram til offentlig 
veg.
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VI.             FELLESBESTEMMELSER

§ 46.    Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig utstrekning. Eldre 
tufter, potetkjellere og steingarder skal søkes bevart. 

§ 47.    Terrengnivået må ikke forandres mer enn Plan- og bygningsloven gir rom for. Som 
slike forandringer regnes nedskjæringer, terrasseringer, forstøtingsmurer, fyllinger, 
m.v. Forstøtningsmurer opptil 0,8 m kan etableres inntil regulert vegkant.

§ 48.    Utbygging av kommunalteknisk anlegg som veg, vann- og avløpsnett skal kun skje i 
henhold til godkjent teknisk plan.

§ 49.    Når særlige grunner taler for det kan det faste utvalget for plansaker gjøre unntak fra 
disse bestemmelser innen rammen av Plan- og bygningsloven og byggeforskriftene.
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Jovikvegen 16
Nabolaget Østhus/Rekkje - vurdert av 13 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Etablerere
Enslige
Familier med barn

Offentlig transport

Veavågen 11 min
Linje 210, N288 0.9 km

Bleikmyrvegen/Veakrossen 5 min
Linje 209, 210, X210, N288 2.7 km

Håvik terminal 14 min
Totalt 7 ulike linjer 10.2 km

Haugesund Karmøy 20 min

Stavanger Sola 2 t

Skoler

Vedavågen skole (1-7 kl.) 10 min
285 elever, 17 klasser 0.8 km

Danielsen ungdomsskole Karmøy (8-10 kl.) 5 min
180 elever 2.6 km

Holmen skole (8-10 kl.) 10 min
6 elever 6.2 km

Åkra ungdomsskole (8-10 kl.) 10 min
465 elever, 21 klasser 6.1 km

Kopervik videregående skole 9 min
425 elever, 17 klasser 5.8 km

Åkrehamn vidaregåande skole 10 min
430 elever, 27 klasser 6.3 km

Opplevd trygghet
Veldig trygt 85/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 81/100

Naboskapet
Godt vennskap 75/100

Aldersfordeling
22
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 %

17
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 %
15
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 %

8.
4 

%
8.

4 
%

7.
2 

% 16
 % 19

.8
 %

21
.5

 %

37
 %

38
.4

 %
38
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15
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Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

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

Område Personer Husholdninger
Østhus/Rekkje 1 001 375

Åkrehamn/Vedavågen 11 319 4 576

Norge 5 328 198 2 398 736

Barnehager

Steinarskogen FUS barnehage (0-6 år) 13 min
90 barn, 2 avdelinger 1.1 km

Espira Sletten barnehage (0-6 år) 24 min
100 barn, 6 avdelinger 2 km

Vea barnehage (0-5 år) 6 min
86 barn, 4 avdelinger 2.3 km

Dagligvare

Coop Prix Vedavågen 10 min
Post i butikk, PostNord 0.9 km

Spar Vea 6 min

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

Nabolagsprofil

82



VEDLEGG

Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Buss

Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 90/100

Gateparkering
Lett 90/100

Trafikk
Lite trafikk 89/100

Sport

Jovika ballløkke 4 min
Ballspill 0.3 km

Sævikdalen idrettsanlegg 4 min
Fotball, sandvolleyball 0.3 km

Actic - Karmøyhallen 9 min

TrimClub  Åkra 10 min

Boligmasse

92% enebolig
8% annet

Varer/Tjenester

AMFI Åkrehamn 9 min

Apotek 1 Veakrossen 6 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

29% i barnehagealder
43% 6-12 år
14% 13-15 år
13% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 40%

Østhus/Rekkje
Åkrehamn/Vedavågen
Norge

Sivilstand
Norge

Gift 44% 34%

Ikke gift 47% 53%

Separert 5% 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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HELP Boligkjøperforsikring

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Advokathjelp ved boligkjøpet.

PRISER
Borettslag/aksjeleilighet:
Kr 4 100
Selveierleilighet/rekkehus:
Kr 7 400
Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt
Kr 11 500

PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til 
boligkjøperforsikring og fornyes årlig 
– om du ønsker det.

• Samboeravtale/ektepakt og arv
• Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
• Utleie og naboforhold
• Tomtefeste, veirett og andre servitutter
• Plan- og bygningsrett
• Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
• Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp. 
Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra 
Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.

PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøper-
forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers 
forsikring.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som 
kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, 
samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen 
bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no. 

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller 
post@help.no.

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS 
Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring 
+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til 
advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.
PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP. 
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Løsøre og tilbehør

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

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. POSTKASSE medfølger.

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

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

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur 
medfølger.

19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

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

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

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

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

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

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, 
og er gjeldende fra 1. januar 2020.
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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: Jovikvegen 16, 4276 VEAVÅGEN
Gnr. 3 Bnr. 41 og 170 i Karmøy
Oppdragsnummer: 2-0203/22
Salgsoppgaven er sist oppdatert 29.11.2022



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.

90 VEAVÅGEN JOVIKVEGEN 16





DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Olav Lauvås  /  T: 90272710  /  olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no

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


