
Prisant: 2 100 000 + omkHel tomannsbolig i flotte omgivelser!
Vajervegen 28 A og B, 4272 SANDVE



SANDVE VAJERVEGEN 28 A OG B2

                                                                       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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Elise Knutsen Skogland
T: 94861650

elise@meglerhuset-rele.no

Elise Knutsen Skogland

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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BOLIGTYPE: 

Tomannsbolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 32 Bnr. 145

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 2 100 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 128 m2 

Bra: 140 m2

TOMT:

777.2 m2 eiet tomt



Standard

Hel tomannsbolig i 
flotte omgivelser!

Velkommen til denne tomannsboligen med to boenheter på Sandve! 

Hel vertikaldelt tomannsbolig. Boligen inneholder per boenhet: 2 soverom, stue og delvis 

åpen kjøkkenløsning, romslig baderom, 2 boder, vindfang og terrasse.

Flott beliggenhet på utsiktstomt i etablert område på Sandve. Gangavstand til vakre 

Sandvesanden, båthavn og flotte turområder. Kort kjøretur til Norges sommerby 

Skudeneshavn som tilbyr bl.a barnehager, barne- og ungdsommskoler, flott 

idrettsanlegg, golfbane, diverse dagligvarebutikker, idylliske Søragadå (gamlebyen) og 

diverse butikker.
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Uteområde
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Inngangsparti, boligen består av to boenheter.

12 SANDVE VAJERVEGEN 28 A OG B



13SANDVE VAJERVEGEN 28 A OG B



SANDVE VAJERVEGEN 28 A OG B



Stue med utgang til markterrasse, vedovn som varmer godt på kalde dager. Laminat på gulv.
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Stue med delvis åpen kjøkkenløsning, vedovn, laminat på gulv.
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Et kjøkken per boenhet.

SANDVE VAJERVEGEN 28 A OG B



Boligen inneholder 4 soverom med 2 per boenhet.
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Baderom inneholder toalett, dusj med dusjforheng og vask. 
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God plass til å henge fra seg tøy i begge boenhetene. 
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Flott beliggenhet på utsiktstomt.
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SANDVE
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Her vil 
dere trives...

Flott beliggenhet på utsiktstomt i etablert område på Sandve. Gangavstand til vakre 

Sandvesanden, båthavn og flotte turområder. Kort kjøretur til Norges sommerby 

Skudeneshavn som tilbyr bl.a barnehager, barne- og ungdsomsskoler, flott idrettsanlegg, 

golfbane, diverse dagligvarebutikker, idylliske Søragadå (gamlebyen) og diverse butikker.



Planløsning

Innhold
Hel tomannsbolig med to boenheter som inneholder:

A: 2 soverom, baderom, stue med åpen kjøkkenløsning, vindfang, 2 boder, terrasse

B: 2 soverom, baderom, stue med åpen kjøkkenløsning, vindfang, 2 boder, terrasse
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 70 m2



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

BRA 70 m2
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0167/20

Adresse:
Vajervegen 28 A og B, 4272 SANDVE

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 32 Bnr. 145 i Karmøy kommune

Prisantydning:
2 100 000,-

Kjøpers omkostninger:
52 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
64 972 ,- (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,-.

Eiendomstype:
Tomannsbolig

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Vindfang: Plass til å henge fra seg yttertøy og 
sko. 

Stue: Lyse og romslige stuer med delvis åpen 
kjøkkenløsning. Utgang til terrasse med flott 
havutsikt. Vedovn som varmer godt på kalde 
dager. 

Kjøkken: Hyggelig kjøkken med god skap- og 
benkeplass. Det er lagt våtromsplater på vegg 
mellom benkeplate og overskap for beskyttelse.

Soverom: Totalt 4 soverom, soverom 2  passer 
også utmerket som gjesterom, barnerom eller 
kontor. 

Baderom: Romslige baderom med gulvbelegg, 
toalett, servant og stedbygd dusj med 
dusjforheng.

Boder: 2 praktiske boder per enhet. 

Overflater:
Gulv: For det meste gulvbelegg.
Vegger: For det meste malte veggplater
Himlinger: For det meste takess.

Areal:
P-rom: 128 m2

Bra: 140 m2

P-rom innhold:
A: 2 soverom, baderom, stue med åpen 
kjøkkenløsning, vindfang, 2 boder, terrasse
B: 2 soverom, baderom, stue med åpen 
kjøkkenløsning, vindfang, 2 boder, terrasse

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1987

Antall soverom:
4 soverom 

Antall rom:
6 rom 

Etasje:
1.etg. 

Parkering:
På egen tomt.

Byggemåte:
Fundamenter av betong. Steinfylling. 
Yttervegger i bindingsverk av tre. Kledd med 
trepanel. Uisolert konstruksjon i utvendig bod. 
Saltak oppført i trekonstruksjon, tekket med 
betongtakstein. Terrasse oppbygd i 
trekonstruksjon. Opplysningene er gitt av 
takstmann.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Eskild Kvala ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Vedovn, ellers elektrisk oppvarming. 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.

Tomteareal:
777.2 m2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
522 567 i følge kalkulator på skatteetaten.,-

Kommunale avgifter:
18 251,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk i enkelte kommuner og avvik vil 
forekomme. Renovasjons- avgiften kan også 
komme i tillegg til kommunale avgifter i enkelte 
kommuner.

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

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:
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Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger ferdigattest for tomannsbolig 
datert 08.04.1991
Det er samsvar mellom byggegodkjente 
tegninger og dagens bruk. 

Diverse:
Selger er Karmøy kommune og har derfor ikke 
fylt ut egenerklæringsskjema. 

Elektrisk anlegg: Automatsikringer, det ble ikke 
registrert synlig feil med el. opplegget i følge 
takstmann. 

Kommentarer verdt å merke seg fra vedlagt 
tilstandsrapport: 
Gulv på grunn TG 2 pga. varmende slitasje på 
gulvoverflaten. 
Yttervegger TG 2 pga. noe skade på nederste 
panelbord, noe misfarging øverst på trepanelet, 
lav avstand fra trepanel og ned til terreng, det 
er ikke anordnet fundament i utvendig bod. 
Innvendige dører TG 2 pga. slitasje og merker. 
Takkonstruksjon TG 2 pga. noe misfarging på 
remiser og synlige sperr. 
Terrasse TG 2 pga slitasje
VVS-installasjoner TG 2 pga. rustdannelse på 
ventilbeslag og alder. 
Overflater bad Vajervegen 28 B TG 2 grunnet 
slitasje
Kjøkken Vajervegen 28 B TG 2 pga. noe ujevne 
plater mellom benkeplate og overskap. 
Benkeplaten er ikke fuget mot vegg.
Overflater og innvendige vegger TG 2 pga. 
slitasje og enkel utførelse i utvendig bod.

Karmøy kommune (selger) har ikke bebodd 
eiendommen selv, og har derfor begrenset 
kunnskap om eiendommens tilstand. 
Interessenter/kjøper oppfordres derfor til å ta 
grundige undersøkelser på eiendommen 
sammen med fagkyndig

Regulering:
Område reguleres til følgende formål: 
1. Byggeområde: Bolig 
2. Landbruksområde
3. Offentlig trafikkområder
4. Friområde 

5. Spesialområder
6. Fareområde
7. Fellesområder

Kommuneplan 2014-2023, id: 670. Arealbruk: 
Boligbebyggelse, nåværende.
Reguleringsplan: Vikradalen, id: 165

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

13.04.1987 - Dokumentnr: 3079 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:32 Bnr:4

Lov om hvitvasking
Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og 
terrorfinansiering at meglerforetaket er 
forpliktet til å foreta kundekontroll av begge 
parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette 
i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og 
for kjøper på tidspunkt for bud. I tillegg til dette 
vil det bli kontrollert legitimasjon i forbindelse 
med kontraktsinngåelse. 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.

Boligselgerforsikring:
Selger er Karmøy Kommune og har ikke 
anledning til å tegne boligselgerforsikring. Kjøper 
har samme rettigheter etter avhendingsloven, 
uavhengig av om selger har tegnet 
boligselgerforsikring eller ikke.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøper-forsikring. 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 rettsområdet i 

livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
kontraktsmøtet. Pris for borettslaget: kr. 
4100/6900,- selveier og aksjeleilighet: kr. 7100/ 
9900,- enebolig,  tomanns-bolig, rekkehus, 
fritidsbolig og tomt: kr. 11100/13900,-.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Salgsoppgavedato:
2020-11-05

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

Boligen selges
"som den er - as is":
Eiendommen selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras 
således slik den fremstår ved besiktigelse med 
åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er 
basert på selgers opplysninger og meglers 
egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette 
seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle 
vedlegg til denne. Videre oppfordres alle 
interessenter til å sette seg inn i 
egenerklæringen fra selger som er inntatt i 
salgsoppgaven samt til å undersøke 
eiendommen nøye, gjerne sammen med 
fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved boligen som selger kjente eller 
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til 
å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder 
likevel bare dersom man kan gå ut fra at det 
har virket inn på avtalen at opplysningene ikke 
ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om 
boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom boligen ikke er i samsvar med 
opplysninger som er gitt i annonse, 
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på 
vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare 
dersom man kan gå ut fra at opplysningene har 
virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte 
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er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn 
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra 
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-
9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.
Lovverket:
Handelen følger lov om avhending av fast 
eigedom (avhendingslova). Boligen selges etter 
normalordningen i avhendingsloven, uten "as 
is"-klausulen §3-9. Dette gir større rettigheter 
for forbruker, enn eiendommer som selges "as 
is". Dersom boligen er ny og den selges før det 
har gått 6 måneder fra boligen sto ferdig vil 
selger være forpliktet til å stille garanti i 
samsvar med bustadoppføringslova § 12, 
såframt selgeren har gjort avtalen som ledd i 
næringsvirksomhet og kjøperen er forbruker.

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

Opdragsansvarlig
Elise Knutsen Skogland
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Tlf: 94861650
elise@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Torbjørn Håvås Tjønn
Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig/Jurist
Tlf: 992 46 965
torbjorn@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

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

I forbrukerforhold (dvs. 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.

For annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning se side ved budskjema.
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Løsøre og tilbehør

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

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. POSTKASSE medfølger.

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

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

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur 
medfølger.

19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

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

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

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

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

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

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, 
og er gjeldende fra 1. januar 2020.
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