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ÅKREHAMN SJØENVEGEN 202

                                                                       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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Stein Gunnar Døsen
T: 404 73 807

steingunnar@meglerhuset-rele.no

Stein Gunnar Døsen er en av få meglere som har 

spesialisert seg nesten utelukkende på Karmøy. 

Lokalkunnskapen og hans gode rykte har gjort han til 

en av de mestselgende meglerne i området. 

Familiemannen Stein Gunnar er oppvokst og bosatt i 

Kopervik den dag i dag med sin Martine og deres 

herlige sønn Leo. Fritiden tilbringes med familien og 

han er ellers å finne på golfbanen, foran skjermen og 

ser favorittlaget eller på hyggestunder med venner.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 15 Bnr. 73

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 690 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 86 m² 

Bra: 86 m² 

TOMT:

338.1 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Enebolig med 
garasje - Sentral 
og attraktiv 
beliggenhet

Velkommen til Sjøenvegen 20!

Enebolig med sentral beliggenhet på Åkra. Herfra har du gangavstand til sentrum, skoler 

og barnehager, turområder, Åkrasanden og ellers alle fasiliteter.

- God parkering i garasje og i eget gårdsrom.

- Tomten er opparbeidet med noe plen, terrasser og gårdsrom.

- Boligen er innredet med hovedplan, loft og grovkjeller.

Inneholder:

Hovedetasje: Gang, stue/kjøkken og bad.

Loft: Gang og 2 soverom.

Kjeller.

Det er nye gulvoverflater i 1.etasje samt gang og hovedsoverom på loft. De fleste 

vegger og tak er nymalt. Nye baderomsplater på vegg på bad. Før overtakelse av 

nåværende eier ble det meste av vinduer og entredør fornyet, kjøkken byttet og nytt 

stålrør i pipe med nye feieluker.
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Lys og romslig stue med god plass til både sofa- og spisegruppe
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Det er installert både varmepumpe og vedovn i boligen
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Fra stuen er det direkte adkomst til terrasse
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Pent kjøkken med malte fronter og laminat benkeplate
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Kjøkkenet kan by på godt med skap- og benkeplass
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Det er montert elektrisk styrt avtrekksvifte
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Pent bad med nye våtromsplater på vegg, og belegg på gulvet
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Enkel servant med underskap for oppbevaring



Stor gang med god plass til sko og yttertøy
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Velkommen inn!
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Lys gang i loftsetasjen
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Boligen har totalt 2 soverom i loftsetasjen
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Soverom nr. 1 Soverom nr. 2



I Sjøenvegen 20 bor du i et etablert boligområde like i nærheten av havnen

26 ÅKREHAMN SJØENVEGEN 20

Tomten er enkelt opparbeidet med noe plen, frittliggende terrasse på bakkenivå, samt gruset gårdsplass
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Fra eiendommen er det gangavstand til barnehage, skoler, idrettsanlegg, Åkrasanden og sentrum med alle fasiliteter
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Åkrehamn
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Sentrumsnært og 
attraktivt i 
Åkrehamn.....
Eiendommen ligger fint og solvendt til i Sjøenvegen i vestre del av Åkrehamn. Et 

etablert boligområde like i nærheten av havnen. Gangavstand til barnehage, skoler, 

idrettsanlegg, Åkrasanden og sentrum.
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Planløsning

Innhold
Enebolig over 2 plan som inneholder:

Hovedetasje: Gang, stue/kjøkken og bad.

Loft: Gang og 2 soverom.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

Hovedetasje

H

Loftsetasje

L



Planløsning

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

Kjeller
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Del 2 - Sjøenvegen 20

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0024/23

Adresse:
Sjøenvegen 20, 4270 ÅKREHAMN

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 15 Bnr. 73 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Jonatan Grindhaug

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:
1 744 122,-

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Utvendig:
- Tak tekket med bølgeeternitt.
- Renner og nedløp i plast.
- Yttervegger i trekonstruksjon, kledd med 
plastpanel.
- Saltak oppført i trekonstruksjon som åsetak.

Innvendig:
- Nye gulvoverflater av laminat i det meste av 
boligen.
- Bad med nye våtromsplater på vegg. 
Gulvbelegg på gulv. Elektrisk styrt avtrekksvifte. 
Vask i servantskap, dusjkabinett og toalett.
- Kjøkken med innredning i malt utførelse. 
Laminat benkeplate. Våtromsplater mellom over- 
og underskap. Ventilator med avtrekk ut.

Fra tilstandsrapport:
- Enebolig oppført med kjeller, 1. etasje og loft.
- Like før overtakelse av dagens eier ble det 
meste av vinduer og entredør fornyet.
- Kjøkkeninnredningen ble også fornyet.
- Etter overtakelse av dagens eier er det meste 
av gulvoverflater på 1. etasje og loft fornyet.
- Overflater er blitt malt.
- Våtromsplater på bad er fornyet.
- Boligen framstår som godt vedlikeholdt på 1. 
etasje og loft. Kjelleren framstår som enkel.
- En må også forvente noe utvendige tiltak på 
beslag og tekking i tilknytning til tak.
- Noen vinduer må fornyes.

Areal:
P-rom: 86 m² 
Bra: 86 m² 

Bruksareal
Hovedetasje: 55 kvm 
Loft: 31 kvm 

Primærrom
Hovedetasje: 55 kvm Gang, stue/kjøkken og 
bad.
Loft: 31 kvm Gang og 2 soverom.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1890

Antall soverom:
2 soverom 

Antall rom:
3 rom 

Parkering:
Parkering i garasje og i eget gårdsrom.

Forsikringsselskap:
KLP forsikring

Polisenr:
79189405

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

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Enebolig oppført med kjeller, 1. etasje og loft. 
Yttervegger er oppført i trekonstruksjon. Kledd 
med plast panel. Saltak oppført i 
trekonstruksjon som åsetak. Flatt tak over 
inngang og bad. Taket er tekket med bølge 
eternitt. Takutstikk og dekkbord er belagt med 
plast beslag. Flatt tak over inngang og bad er 
tekket med glassfiberduk. Renner og 
rennenedløp av plast.

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

TG:2 er gitt på følgende (avvik som kan kreve 
tiltak:
- Utvendig - Taktekking
- Utvendig - Nedløp og beslag
- Utvendig - Veggkonstruksjon
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft
- Utvendig - 2 vinduer
- Utvendig - Dører
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under 
balkonger
- Utvendige trapper
- Innvendig - Overflater
- Innvendig - Radon
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- Innvendig - Rom under terreng
- Innvendige trapper
- Ventilasjon
- Varmtvannstank
- Elektrisk anlegg
- Drenering
- Grunnmur og fundamenter
- Forstøtningsmurer
- Terrengforhold
- Septiktank

Det er oppført en garasje på eiendommen. 
Yttervegger oppført i bindingsverk av tre. Kledd 
med trepanel. Saltak oppført i trekonstruksjon. 
Sutaksplater. Tekket med betongtakstein. 
Leddport og sidedør av tre. Malt utførelse. 
Elektrisk portåpner. Gulv av betong. Synlige 
konstruksjoner innvendig. Normal enkel garasje 
standard. Det er ikke anordnet fundamenter 
under ytterveggene.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 24.02.2023 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Det er montert vedovn og varmepumpe i stuen. 
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 enkelt opparbeidet med noe plen. 
Frittliggende terrasse på bakkenivå. Gruset 
gårdsplass.

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

I henhold til grunnkart ligger deler av terrassen 
mot vest over stipulert grense til 
naboeiendommen i Sjøenvegen 22.

Tomteareal:
338.1 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
504 357,- for 2021
Sekundær formuesverdi 1 815 686,- for 2021

Kommunale avgifter:
12 397,- for 2022

De kommunale avgiftene som er fakturert på 
eiendommen i 2022 inkluderer avløp, 
eiendomsskatt, feiing, renovasjon, slam og 
vann. De kommunale avgiftene kan endres 
hvert år og avvik kan forekomme.

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

Hvitevarer:
Alle hvitevarer som er i boligen under visning 
medfølger i salget. Ingen garanti gis.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei (med 
privat vei inn til boligen), vann og avløp. Privat 
septiktank. 

Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann 
og avløp har private stikkledninger, som 
vedlikeholdes for eiers egen regning. Private 
stikkledninger kan gå på tvers av private 
eiendommer, og man kan risikere at det ved 
fremtidig vedlikehold vil måtte graves.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for tilbygg til enebolig foreligger, 
datert 24.10.1974. At en ferdigattest foreligger 
betyr ikke nødvendigvis at arbeider som er 
utført på eiendommen i senere tid er godkjent 
eller byggemeldt.

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse for eneboligen. Eneboligen er 
registrert tatt i bruk 11.11.1890. Det foreligger 
ingen originale byggetegninger av eneboligen i 
kommunens arkiver. Megler har derfor ikke 
anledning til å undersøke hvilke forhold ved 
eneboligen som er omsøkt/godkjent i Karmøy 
kommune (utover godkjent tilbygg som nevnt i 
punktet over).

Oppføring av garasje er byggemeldt/godkjent, 
men det foreligger ikke ferdigattest eller 
midlertidig brukstillatelse. Rammetillatelse er 
gitt 29.01.1996, igangsettingstillatelse er gitt 
02.02.1996, og garasjen er registrert tatt i bruk 
16.12.1996.

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.
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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.

Areal av kjelleren er ikke medtatt i 
arealberegningen på grunn av lav etasjehøyde.

Sammendrag selgers egenerklæring:
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på 
bad/våtrom?  Ja, av faglært og 
ufaglært/egeninnsats/dugnad. Det er lagt opp 
vann og avløp til vaskemaskin under trappen. 
(S.O Lund) På badet er det ikke gjort noe 
rørleggerarbeid, men det er montert nye 
baderomsplater. (Egeninnsats utført av 
snekker). Arbeid utført av S.O Lund.
4. Kjenner du til feil eller om har vært utført 
arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av 
faglært. Det er lagt opp vann og avløp til 
vaskemaskin under trappen. Arbeid utført av 
S.O Lund.
8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. 
sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. 
Gulvet er skjevt og var det når jeg kjøpte huset 
også. Dette kommer av alderen på huset. Er 
også sprekk i forstøtningsmuren, dette var 
også der når jeg kjøpte.
11.Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid 
på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. 
oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av 
ufaglært/egeninnsats/dugnad. Det er lagt opp 
strøm til vaskemaskin og tørketrommel av 
faglært elektriker på dugnad.
11.1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold 
til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? 
Nei.

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

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

1149/15/73:
18.05.1972 - Dokumentnr: 3027 - Bestemmelse 
om gjerde

19.09.1974 - Dokumentnr: 6998 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1149 Gnr:15 Bnr:74 

07.12.1978 - Dokumentnr: 9890 - Best. om 
vann/kloakkledn.
Rettighetshaver:  Knr:1149 Gnr:15 Bnr:74 

28.07.1899 - Dokumentnr: 900018 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:15 Bnr:1 
(Megler har forsøkt å innhente servitutten, men 
denne har ikke latt seg finne i Digitalarkivet)

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

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

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: kr. 39 000,-
Markedspakke: kr. 19 900,-
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 ikke tegnet boligselgerforsikring, men 
har likevel fylt ut et egenerklæringsskjema som 
interessenter oppfordres til å sette seg inn i.
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Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Man 
kan velge mellom en vanlig og en utvidet 
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir 
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker 
all advokatbistand, nødvendige skadetakster og 
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den 
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til 
advokathjelp på andre viktige rettsområder i 
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2.800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
kontraktsmøtet. Pris for borettslag og 
aksjeleiligheter: kr. 4.100/6.900,-, selveier og 
rekkehus: kr. 7.400/10.200,-, enebolig, 
tomannsbolig, fritidsbolig og tomt: kr. 
11.500/14.400,-. Ta kontakt for ytterligere 
informasjon.

Tilbud på lånefinansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med 
Handelsbanken i Haugesund som sikrer kunder 
av Meglerhuset Rele fordelaktige betingelser i 
banken. Megler kan formidle kontakt med 
rådgiver i banken dersom dette er ønskelig. 
Meglerhuset Rele mottar ikke provisjon fra 
Handelsbanken.

Salgsoppgavedato:
Salgsoppgaven er sist oppdatert 01.03.2023

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:
Stein Gunnar Døsen
Partner/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 40473807
steingunnar@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Karmøy
Fotvegen 1 A, 
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

Sjøenvegen 20, 4270 ÅKREHAMN

gnr. 15, bnr. 73

Befaringsdato: 24.02.2023 Rapportdato: 25.02.2023 Oppdragsnr.: 15572-1274

Eskild KvalaSertifisert Takstingeniør:Kvala Takst AS Autorisert foretak:

DQ1514Referansenummer:

 Areal (BRA): Enebolig 86 m², Garasje 28 m²

20230131Vår ref:

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.

Gyldig rapport
25.02.2023
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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

Kvala Takst AS og Kvala Arkitekter AS
Kvala Takst og Kvala Arkitekter kan bistå med:

Energirådgivning/søknad om enova tilskudd, sakkyndig bistand på visning,
reklamasjoner og eierskifte, tilstandsrapporter, skaderapporter samt andre
takstoppdrag og rådgivning.

Arkitektene våre søker om tillatelse av ulovlige tiltak, bruksendring,
manglende ferdigattest. De utfører tegning og søknad, uavhengig kontroll
samt arealplanlegging og detaljregulering.

For mer informasjon se kvala.no eller scan QR-koden.

Uavhengig Takstingeniør

eskild@kvala.no

Eskild Kvala

Rapportansvarlig

975 35 102

15572-1274Oppdragsnr.: 24.02.2023Befaringsdato: Side: 2 av 24
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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).

Sjøenvegen 20, 4270 ÅKREHAMN
Gnr 15 - Bnr 73
1149 KARMØY

Kvala Takst AS 
Pb. 155

4291 KOPERVIK

15572-1274Oppdragsnr.: 24.02.2023Befaringsdato: Side: 3 av 24
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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 

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på 
faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også 
brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

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

Sjøenvegen 20, 4270 ÅKREHAMN
Gnr 15 - Bnr 73
1149 KARMØY

Kvala Takst AS 
Pb. 155

4291 KOPERVIK

15572-1274Oppdragsnr.: 24.02.2023Befaringsdato: Side: 4 av 24
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Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Enebolig

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

Loft 31 31 0

1. etasje 55 55 0

Kjeller 0 0 0

Sum 86 86 0

Garasje

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

Etasje 28 0 28

Sum 28 0 28

Enebolig oppført med kjeller, 1. etasje og loft.
Like før overtakelse av dagens eier ble det meste av vinduer 
og entredør fornyet.
Kjøkkeninnredningen ble også fornyet.
Etter overtakelse av dagens eier er det meste av 
gulvoverflater på 1. etasje og loft fornyet.
Overflater er blitt malt.
Våtromsplater på bad er fornyet.
Boligen framstår som godt vedlikeholdt på 1. etasje og loft.
Kjelleren framstår som enkel.

En må også forvente noe utvendige tiltak på beslag og 
tekking i tilknytning til tak.
Noen vinduer må fornyes.

Se ellers tilstandsrapporten.

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet

Enebolig
• Det foreligger ikke tegninger

Garasje
• Det foreligger ikke tegninger

Gå til side

Gå til side

Gå til side

Sjøenvegen 20, 4270 ÅKREHAMN
Gnr 15 - Bnr 73
1149 KARMØY

Kvala Takst AS 

4291 KOPERVIK
Pb. 155

Beskrivelse av eiendommen

15572-1274Oppdragsnr.: 24.02.2023Befaringsdato: Side: 5 av 24
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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.

Enebolig

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

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 registrert noe skjevhet på etasjeskille.
En må forvente noe mott forekomst.
Kostnadsestimat:  50 000 - 100 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Taktekking Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på undertak.
Det er påvist andre avvik:

Det ble registrert skade på dekkbord og takutstikk.
Det ble registrert stedvis fuktighet og merker etter 
fuktighet på innsiden av sutaket.

Utvendig > Nedløp og beslag Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på renner/nedløp/beslag.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. 

Det er ikke anordnet renner rundt flatt tak.

Utvendig > Veggkonstruksjon Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Ytterveggene framstår som uisolerte. 
Det ble registrert noe misfarging og slitasje på plast 
panelet.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Gå til side

Det er påvist andre avvik:

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Gå til side

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Gå til side

Dagens eier skal fornye brannvarslere og 
brannslukningsapparat.

Sjøenvegen 20, 4270 ÅKREHAMN
Gnr 15 - Bnr 73
1149 KARMØY

Kvala Takst AS 

4291 KOPERVIK
Pb. 155

Sammendrag av boligens tilstand Sammendrag av boligens tilstand 

15572-1274Oppdragsnr.: 24.02.2023Befaringsdato: Side: 6 av 24
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Det ble registrert normal mottforekomst og skjevhet i 
konstruksjonen.
Det ble også registrert noe fuktighet og merker etter 
fuktighet på innsiden av sutaket.
Dette er også beskrevet under taktekket.

Utvendig > Vinduer - 2 Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Det ble registrert punktert glass og råte i karm på 
vindu i stue / kjøkken.
Slitasje på vinduer i kjeller.

Utvendig > Dører Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Normal slitasje på entredør.
Det ble registrert noe slitasje på ytterdør til terrasse 
og ytterdør i kjeller.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under 
balkonger

Gå til side

Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til 
rekkverkshøyder.
Det er påvist andre avvik:

Det ble registrert noe grønskedannelse og slitasje.
Det er ikke montert rekkverk på trappen.
Enkel innfesting til fundamentene på terrasse i 
tilknytning til boligen.
Frittliggende terrasse ble ikke inngående kontrollert.

Utvendig > Utvendige trapper Gå til side

Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens 
forskrifter.

Innvendig > Overflater - 2 Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Det ble registrert noe saltutslag og merker etter 
fuktighet.

Innvendig > Radon Gå til side

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller 
ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng Gå til side

Det er påvist indikasjoner på noe 
fuktgjennomtrenging i kjellergulv. 
Det er påvist andre avvik:

Kjelleren er ikke beregnet som boligrom.

Innvendig > Innvendige trapper Gå til side

Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til 
rekkverk i trapper.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav 
til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Boligen har naturlig ventilasjon. 

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Gå til side

Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Gå til side

Automatsikringer.

Tomteforhold > Drenering Gå til side

Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering 
er overskredet.
Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig 
at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - 
ved kjeller/underetasje.
Det er påvist andre avvik:

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Det ble registrert noe riss dannelse i pusset overflate.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Det ble registrert sprekkdannelse og skjevhet i 
forstøtningsmurer.

Tomteforhold > Terrengforhold Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Sprekk i fliser.
Uheldig plassering av sluk.

Tomteforhold > Septiktank Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på septiktank.

Sjøenvegen 20, 4270 ÅKREHAMN
Gnr 15 - Bnr 73
1149 KARMØY

Kvala Takst AS 

4291 KOPERVIK
Pb. 155

Sammendrag av boligens tilstand Sammendrag av boligens tilstand 
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UTVENDIG

Taktekking
Taket er tekket med bølge eternitt.
Takutstikk og dekkbord er belagt med plast beslag.
Flatt tak over inngang og bad er tekket med glassfiberduk.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
taktekkingen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
• Det er påvist andre avvik:
Det ble registrert skade på dekkbord og takutstikk.
Det ble registrert stedvis fuktighet og merker etter fuktighet på 
innsiden av sutaket.

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. 
• Andre tiltak:
• Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.

En må forvente noe fremtidig fornying av taktekket og beslag på 
dekkbord og takutstikk.

ENEBOLIG

Byggeår
1890

Standard
Enkel standard.

Vedlikehold
Normalt vedlikehold.

Nedløp og beslag
Renner og rennenedløp av plast.
Det er ikke montert stigetrinn til pipen , men det er anordnet feieluke 
på loft og i kjeller.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
renner/nedløp/beslag.
• Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. 
Det er ikke anordnet renner rundt flatt tak.

Tiltak
• Andre 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.
Ved fornying av taktekket er det naturlig å fornye renner og beslag.

Mangler renner på flatt tak.

Mangler dekkbord.

Tilstandsrapport
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Veggkonstruksjon
Yttervegger er oppført i trekonstruksjon. Kledd med plast panel.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Ytterveggene framstår som uisolerte. 
Det ble registrert noe misfarging og slitasje på plast panelet.

Tiltak
• Andre tiltak:

Det er ikke umiddelbart behov for fornying.
Det vil være naturlig å fornye panelet dersom ytterveggene skal etter 
isoleres.

Takkonstruksjon/Loft
Saltak oppført i trekonstruksjon som åsetak.
Flatt tak over inngang og bad.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det ble registrert normal mottforekomst og skjevhet i konstruksjonen.
Det ble også registrert noe fuktighet og merker etter fuktighet på 
innsiden av sutaket.
Dette er også beskrevet under taktekket.

Tiltak
• Andre tiltak:

Ved fornying av taktekket vil det være naturlig å fornye skadet sutak, 
samt noe oppretting.

Fuktighet under tak.

Fuktighet under tak.

Vinduer
Fornyede vinduer med karmer og foringer av tre. Isolerglass. 
Det meste av vinduene er fornyet.

Tilstandsrapport
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Vinduer - 2
Vinduer som ikke er fornyet.
Vinduer med karmer av tre. Isolerglass.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det ble registrert punktert glass og råte i karm på vindu i stue / 
kjøkken.
Slitasje på vinduer i kjeller.

Tiltak
• Andre tiltak:

En må forvente fornying av vindu i stue / kjøkken og i kjeller.

Vindu i kjeller.

Vindu i stue.

Dører
Ytterdører med karmer og foringer av tre.
Malte dørblader.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Normal slitasje på entredør.
Det ble registrert noe slitasje på ytterdør til terrasse og ytterdør i 
kjeller.

Tiltak
• Andre tiltak:

Det er ikke umiddelbart behov for fornying.

Ytterdør i kjeller.

Ytterdør i kjeller.

Tilstandsrapport
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Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Terrasse med bjelker, terrassebord og rekkverk av tre. Trapp av tre.
Høyden på rekkverket ble målt til 86 cm. 
Det er også anordnet frittliggende terrasse i tilknytning til hagen.
Bjelker, terrassebord og levegg av tre.
Fundamenteringen er ikke synlig.

Vurdering av avvik:
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
• Det er påvist andre avvik:
Det ble registrert noe grønskedannelse og slitasje.
Det er ikke montert rekkverk på trappen.
Enkel innfesting til fundamentene på terrasse i tilknytning til boligen.
Frittliggende terrasse ble ikke inngående kontrollert.

Tiltak
• Andre tiltak:
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens 
forskriftskrav.
En må forvente noe rengjøring og maling.

Utvendige trapper
Trapp av betong.
Rekkverk av metall.

Vurdering av avvik:
• Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
Tiltak
• Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens 
forskriftskrav. 

Utvendig trapp.

INNVENDIG

Overflater
Det er montert nye gulvoverflater av laminat i det meste av boligen.
Teppe i et av soverommene.
Tapet og malte plater på vegger.
Prefabrikkerte malte plater.
Prefabrikkerte malte plater på himling.
Det meste av innvendige overflater er pusset opp.
Noe mer slitasje på et av soverommene.

Overflater - 2
Kjelleren framstår som uinnredet med gulv av betong, synlig betong og 
stein på vegger og synlige bjelker og panel på himling.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det ble registrert noe saltutslag og merker etter fuktighet.

Tiltak
• Andre tiltak:

Kjelleren er ikke beregnet til boligformål og en må forvente å fjerne 
innredet rom.

Etasjeskille/gulv mot grunn
Etasjeskiller er av 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 registrert noe skjevhet på etasjeskille.
En må forvente noe mott forekomst.

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.

Kostnadsestimat:  50 000 - 100 000

Skjevhet i gulv.

Tilstandsrapport
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Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med 
radonsperre. 

Vurdering av avvik:
• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført 
med radonsperre.
Tiltak
• Andre tiltak:

Det er ikke behov for tiltak.

Pipe og ildsted
Boligen har mursteins pipe.  Pusset overflate. Ovn i stuen.
Nye feieluker.

Rom Under Terreng
Gulvet er av betong. Veggene har synlig betong. Hulltaking er ikke 
foretatt da det er synlig betongoverflater.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. 
• Det er påvist andre avvik:
Kjelleren er ikke beregnet som boligrom.

Tiltak
• Andre tiltak:

En må forvente fjerning av innredet rom.

Innvendige trapper
Boligen har malt tretrapp. 

Vurdering av avvik:
• Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
• Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i 
trapper.
• Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Tiltak
• Andre tiltak:

En må forvente noe oppgradering av trappen.

Trapp.

Innvendige dører
Innvendige dører med karmer av tre. Dørblader i malt utførelse.

VÅTROM

Generell
Aktuell byggeforskrift er teknisk forskrift 2010. Dokumentasjon: ingen 
dokumentasjon. 

1. ETASJE > BAD 

Overflater vegger og himling
Veggene har baderomsplater. Taket har himlingsplater. 
Baderomsplatene er nye.

Tilstandsrapport

Sjøenvegen 20, 4270 ÅKREHAMN
Gnr 15 - Bnr 73
1149 KARMØY

Kvala Takst AS 
Pb. 155

4291 KOPERVIK

15572-1274Oppdragsnr.: 24.02.2023Befaringsdato: Side: 12 av 24

55



VEDLEGG

Overflater Gulv
Gulvet har vinylbelegg med oppbrett langs vegger. Rommet har ingen 
varmekilde. 
Det er anordnet høydeforskjell på 2,5 cm. mellom oppbrett ved terskel 
og sluk.

Oppbrett ved terskel.

Sluk, membran og tettesjikt
Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt. 

Sluk.

Sanitærutstyr og innredning
Rommet har servant, toalett og dusjkabinett. 

Ventilasjon
Det er elektrisk styrt vifte. 

Tilliggende konstruksjoner våtrom
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende 
konstruksjoner. 
Røropplegg i yttervegg.

KJØKKEN

Overflater og innredning
Prefabrikkert kjøkkeninnredning i malt utførelse.
Laminat benkeplate.
Våtromsplater på vegg.

1. ETASJE > STUE/KJØKKEN 

Avtrekk
Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. 

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger
Innvendige vannledninger er av kobber. 

Avløpsrør
Synlige avløpsrør av plast. 
Ukjent røropplegg fram til septiktank. TG 2

Ventilasjon
Boligen har naturlig ventilasjon. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Boligen har naturlig ventilasjon. 

Tiltak
• Andre tiltak:

En anbefaler mekanisk ventilasjon.

Tilstandsrapport
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Varmtvannstank
Varmtvannstanken er på ca 200 liter. 

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.

Varmtvannsbereder.

Andre installasjoner
Det er montert opplegg for vaskemaskin under trappen.
Det er vinylbelegg med oppbrett langs vegger. Sluk av plast. Fall til 
sluk.
Stedet for vaskemaskinen har ikke dør og tilfredsstiller ikke et rom.
Det er også mulighet til å montere vaskemaskin i kjeller.

Sluk

Sluk

Sluk i kjeller

Tilstandsrapport
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Elektrisk anlegg
Automatsikringer.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt 
arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik 
i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei

2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert 
elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ukjent

3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt 
tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  I såfall 
etterspør samsvarserklæring.
Nei

4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale 
Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende 
kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen 
er over 5 år?
Nei

5. Forekommer det at sikringene løses ut?
Nei

6. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel 
termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i 
boligens elektriske anlegg?
Nei

7. 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

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

9. 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

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

11. 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

Det anbefales kontroll av el. opplegg hvert 5. år.

Branntekniske forhold
Dagens eier skal fornye brannvarslere og brannslukningsapparat.

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn
Det er byggegrunn av fjell. 

Drenering
Naturlig drenering.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering er 
overskredet.
• Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler 
utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje.
• Det er påvist andre avvik:
Tiltak
• Andre tiltak:

Bruken av kjelleren vil avgjøre om dreneringen skal oppgraderes.

Grunnmur og fundamenter
Grunnmur av naturstein og betong.
Pusset og malte overflater.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det ble registrert noe riss dannelse i pusset overflate.

Tiltak
• Andre tiltak:

En må forvente noe tiltak.

Grunnmur.

Tilstandsrapport
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Forstøtningsmurer
Forstøtningsmurer er av betong. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det ble registrert sprekkdannelse og skjevhet i forstøtningsmurer.

Tiltak
• Andre tiltak:

Dersom skjevheten og sprekkdannelsen framstår som stabil er det ikke 
behov for tiltak.

Sprekkdannelse og skjevhet.

Sprekkdannelse og skjevhet.

Terrengforhold
Tomten framstår som flat med en høydeforskjell ned mot 
naboeiendommen.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Sprekk i fliser.
Uheldig plassering av sluk.

Tiltak
• Andre tiltak:

En må foreta tiltak for å lukke avviket.

Sprekk i fliser.
Uheldig plassering av sluk.

Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er offentlig avløp via private stikkledninger og offentlig 
vannforsyning via private stikkledninger. 

Septiktank
Det er septiktank av betong.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
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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Garasje

Byggeår Kommentar
1996

Normal enkel garasje standard.
Standard

Vedlikehold
Normalt vedlikehold.

Anvendelse

    Bygninger på eiendommen

Beskrivelse
Yttervegger oppført i bindingsverk av tre. Kledd med trepanel.
Saltak oppført i trekonstruksjon. Sutaksplater. Tekket med betongtakstein.
Leddport og sidedør av tre. Malt utførelse. Elektrisk portåpner.
Gulv av betong.
Synlige konstruksjoner innvendig.

Normal enkel garasje standard.
Det er ikke anordnet fundamenter under ytterveggene.
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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)

Loft 31 31 0 Gang , 2 soverom 

1. etasje 55 55 0 Gang , Bad , Stue/kjøkken 

Kjeller 0 0 0 Kjellerrom.

Sum 86 86 0

Byggetegninger
Det foreligger ikke tegninger

Kommentar:

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift?  Ja  Nei

Brannceller

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?  Ja  Nei

Nyere håndverksjenester

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?  Ja  Nei

Krav for rom til varig opphold

Kommentar: 

Lovlighet

Kommentar
Areal av kjelleren er ikke medtatt i arealberegningen på grunn av lav etasje høyde.

Garasje

Bruksareal BRA m²

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

Etasje 28 0 28 Garasje 

Sum 28 0 28

Byggetegninger
Det foreligger ikke tegninger

Kommentar:

Kommentar: 

Lovlighet
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Befaring

Dato Til stede Rolle
24.2.2023 Eskild Kvala Takstingeniør

Jonatan Grindhaug Kunde

Matrikkeldata

Kommune
1149 KARMØY

gnr.
15

bnr.
73

Areal
338.1 m²

Kilde
BEREGNET AREAL 
(Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Sjøenvegen 20  

Hjemmelshaver
Grindhaug Jonatan

fnr. snr.
0

Eiendommen ligger fint og solvendt til i Sjøenvegen i vestre del av Åkrehamn. Et etablert boligområde like i nærheten av havnen. Kort avstand
til barnehage, skoler, idrettsanlegg og sentrum.

Beliggenhet

Offentlig veg.

Adkomstvei

Offentlig vann.

Tilknytning vann

Privat septiktank.

Tilknytning avløp

Regulert område.

Regulering

Tomten er enkelt opparbeidet med noe plen. Frittliggende terrasse på bakkenivå.
Gruset gårdsplass.

Om tomten

Boligområde.

Kommuneplan

Ikke konsesjonsplikt.

Konsesjonsplikt

Bebyggelsen består av enebolig og frittliggende garasje.
Boligen er oppført med kjeller, 1. etasje og loft.

Bebyggelsen

Eiendomsopplysninger

    Befarings - og eiendomsopplysninger

Sjøenvegen 20, 4270 ÅKREHAMN
Gnr 15 - Bnr 73
1149 KARMØY

Kvala Takst AS 

4291 KOPERVIK
Pb. 155

15572-1274Oppdragsnr.: 24.02.2023Befaringsdato: Side: 21 av 24
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    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Eiendomsverdi.no Innhentet 0 Nei

Egenerklæring  Ikke vist 0 Nei

Situasjonskart Innhentet 0 Nei

Eier Ingen 0 Nei

Tegninger Fremvist 0 Nei

Sjøenvegen 20, 4270 ÅKREHAMN
Gnr 15 - Bnr 73
1149 KARMØY

Kvala Takst AS 

4291 KOPERVIK
Pb. 155

15572-1274Oppdragsnr.: 24.02.2023Befaringsdato: Side: 22 av 24
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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.
  
  

Sjøenvegen 20, 4270 ÅKREHAMN
Gnr 15 - Bnr 73
1149 KARMØY

Kvala Takst AS 

4291 KOPERVIK
Pb. 155

Tilstandsrapportens avgrensninger

15572-1274Oppdragsnr.: 24.02.2023Befaringsdato: Side: 23 av 24

66



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/DQ1514
  
  

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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©Norkart 2023

20.02.2023
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Karmøy kommune

15/73

UTM-32

Reguleringsplankart

Adresse: Sjøenvegen 20

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.
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©Norkart 2023

20.02.2023
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Karmøy kommune

15/73

UTM-32

Grunnkart

Adresse: Sjøenvegen 20

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

Hjelpelinje punktfeste

Hjelpelinje vannkantEiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje veikant Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm
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©Norkart 2023

20.02.2023
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000
Karmøy kommune

15/73

UTM-32

Ledningskart

Adresse: Sjøenvegen 20

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
VA-ledninger kan være tegnet parallellforskjøvet og mange private ledninger mangler i kartet.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Vannledning

Spillvannsledning

Overvannsledning

Avløp felles Sluk

Kum Hydrant

Kartet viser kommunale ledningstraseer (vann og avløp) der dette finnes. Private stikkledninger tegnes der disse er registrert.
Informasjon hentes fra kommunens digitale ledningskartverk.
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Vegstatuskart for eiendom 1149 - 15/73//

Utskriftsdato: 20.02.2023

30 m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti
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Sjøenvegen 20
Nabolaget Åkrehamn/Stong - vurdert av 39 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Familier med barn
Etablerere
Enslige

Offentlig transport

Åkrakrossen 9 min
Linje 209, 210, X210, N288 0.7 km

Bleikmyrvegen/Veakrossen 7 min
Linje 209, 210, X210, N288 4.6 km

Håvik terminal 16 min
Totalt 7 ulike linjer 12 km

Haugesund Karmøy 22 min

Stavanger Sola 2 t 2 min

Skoler

Åkra skole (1-7 kl.) 9 min
205 elever, 10 klasser 0.7 km

Grindhaug skole (1-7 kl.) 17 min
336 elever, 19 klasser 1.4 km

Ådland skole (1-7 kl.) 4 min
108 elever, 7 klasser 2.3 km

Sevland skole (1-7 kl.) 5 min
180 elever, 11 klasser 2.6 km

Åkra ungdomsskole (8-10 kl.) 11 min
465 elever, 21 klasser 0.9 km

Åkrehamn vidaregåande skole 13 min
430 elever, 27 klasser 1.1 km

Kopervik videregående skole 11 min
425 elever, 17 klasser 7.5 km

Opplevd trygghet
Veldig trygt 88/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 84/100

Naboskapet
Godt vennskap 66/100

Aldersfordeling
12

.7
 %

16
.7

 %
14

.5
 %

6.
8 

%
8.

3 
%

7.
2 

% 19
.2

 %
19

.9
 %

21
.2

 %

38
.6

 %
38

.6
 %

38
.9

 %

22
.6

 %
16

.5
 %

18
.3

 %

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

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

Område Personer Husholdninger
Åkrehamn/Stong 1 944 1 081

Åkrehamn/Vedavågen 11 331 5 139

Norge 5 425 412 2 654 586

Barnehager

Åkrasanden kulturbarnehage (0-6 år) 10 min
92 barn 0.8 km

Markje barnehage (3-5 år) 11 min
16 barn, 1 avdeling 0.9 km

Åkra sokneråds barnehage (0-5 år) 11 min
50 barn, 3 avdelinger 0.9 km

Dagligvare

Joker Haugen 8 min
Søndagsåpent 0.7 km

Coop Extra Divigården Åkra 9 min
PostNord 0.7 km

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. 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 © Finn.no AS 2023
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Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Gående

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 93/100

Gateparkering
Lett 87/100

Støynivået
Lite støynivå 87/100

Sport

Åkra idrettsanlegg 6 min
Ballspill, fotball 0.5 km

Åkra skole gymnastikksal 9 min
Aktivitetshall 0.7 km

Skoi Trening og Helse avd. Åkra 6 min

TrimClub  Åkra 6 min

Boligmasse

60% enebolig
18% rekkehus
12% blokk
10% annet

Varer/Tjenester

AMFI Åkrehamn 16 min

Apotek 1 Åkra 16 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

25% i barnehagealder
40% 6-12 år
17% 13-15 år
18% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 51%

Åkrehamn/Stong
Åkrehamn/Vedavågen
Norge

Sivilstand
Norge

Gift 33% 33%

Ikke gift 48% 54%

Separert 12% 9%

Enke/Enkemann 7% 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. 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 © Finn.no AS 2023
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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. 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 © Finn.no AS 2023
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notere ...

Mine notater:
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Løsøre og tilbehør

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved 
overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras 
med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning 
og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt 
over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". 
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med 
eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt 
forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette 
fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for 
garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på 
eiendommen, vil det heller ikke medfølge
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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: Sjøenvegen 20, 4270 ÅKREHAMN
Gnr. 15 Bnr. 73 i Karmøy
Oppdragsnummer: 2-0024/23
Salgsoppgaven er sist oppdatert 01.03.2023



GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

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

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

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

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

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

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

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

Stein Gunnar Døsen  /  T: 40473807  /  steingunnar@meglerhuset-rele.no

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


