
Prisant: 5 100 000 + omkMoksheim/Vormedal
Moksheimåsen 51, 5545 Vormedal



Å kjøpe eiendom                                                                       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

2 VORMEDAL MOKSHEIMÅSEN 51



DIN MEGLER PÅ 
DENNE EIENDOMMEN:

Olav Jentoft
Eiendomsmegler MNEF

T: 93 49 22 24

olav@meglerhuset-rele.no

Olav Jentoft møter du som oftest med et stort

smil om munnen. Han er en sann humørspreder

både på jobb og privat. Vi får ofte positive

tilbakemeldinger fra kundene våre om Olav, og det

med god grunn. Han er en omsorgsfull og meget

dyktig eiendomsmegler. Olav har Bachelor i

Eiendomsmegling ved Handelshøyskolen BI.
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 147 Bnr. 574

i Karmøy

PRISANTYDNING:

Kr. 5 100 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 311 m2

Bra: 311 m2

TOMT:

654 m2 Eiet



Standard

Deres nye hjem?

Velkommen til Moksheimåsen 51! 

Denne familieboligen oppfyller de fleste behovene en barnefamilie måtte ha;  

Praktisk planløsning, barnevennlig nabolag, nærhet til skole/barnehage og en frodig,

skjermet hage med masse tumleplass. Boligen holder en gjennomført, stilren standard.

Pene overflater og smakfullt fargevalg. Det er vannbåren varme i alle flislagte gulv  

i første og andre etasje, samt i alle gulv i kjelleretasjen.  

Hovedetasjen er som skapt for sosialt samvær. Her kan dere innrede med sofakrok,

spisegruppe, lesehjørne m.m. I tillegg er det ytterligere to stuer i hhv kjeller- og

loftsetasje, ideelle som ungdomsavdeling eller lekerom.  

Dette er en bolig som har gode løsninger, uansett hvor små eller store barna er.
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Den luftige hallen gir et godt førsteinntrykk! Det er vannbåren varme i gulvet og god plass til yttertøy og sko.
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Herlig, lysrik stue med mange innredningsmuligheter!
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Fra stuen er det utgang til herlig hage og terrasse.
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Stort kjøkkken med lekker innredning fra Huseby. Integrerte hvitevarer og stort kjølehjørne.
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Det er adkomst fra kjøkken til stue via ekstra bred døråpning med skyvedører i tre og glass.

19 19VORMEDAL MOKSHEIMÅSEN 51



20 VORMEDAL MOKSHEIMÅSEN 51



I loftsetasjen er det hele 4 soverom. Hovedsoverommet har stor skyvedørsgarderobe og utgang til vestvendt balkong.
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Over: Soverom i loftsetasje. Under: Loftstue med utgang til østvendt luftebalkong.
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Over: Vestvendt balkong tilknyttet hovedsoverom. Under: Romslig bad i loftsetasje.
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Meget romslig kjellerstue! Hele kjelleretasjen har vannbåren varme i gulv.
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Fra hovedetasjen er det utgang til velholdt, skjermet hage og vestvendt terrasse.
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Vormedal
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Her vil  
dere trives... 

Trivelig beliggenhet i veletablert, rolig og barnevennlig

boligområde på Vormedal - Fastlands-Karmøy. Fra

eiendommen er det kort avstand til barnehager, skoler,

nærbutikk og flotte turområder i Norheimskogen.

Norheim næringspark og Oasen Storsenter, med et

bredt utvalg av butikker, servicetilbud og kaféer, ligger

kun en kjapp biltur unna.



Planløsning

Innhold
Stor og innholdsrik enebolig oppført over tre innredede plan, som inneholder: 

Kjelleretasje: Gang, bad, vaskerom, kjellerstue og 2 soverom. 

1. etasje: Hall m/trapp, stue, kjøkken/spisestue, vaskerom og wc. 

2. etasje: Loftsstue, bad og 4 soverom.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 104 m2

U

BRA 111 m2

1.



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

BRA 96 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 96 m2
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Del 2 - Moksheimåsen 51

Teknisk info  
og skjema
Eiendommen  -  Nabolagsprofil  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
219212

Adresse:
Moksheimåsen 51, 5545 Vormedal

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 147 Bnr. 574 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Lasse Johnsen og Vibeke Vikse Johnsen

Prisantydning:
5 100 000,-

Kjøpers omkostninger:
127 500,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
139 852,- (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:
Enebolig

Eierform:
Selveier

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

Standard:
Velkommen til Moksheimåsen 51! 
Denne familieboligen oppfyller de fleste
behovene en barnefamilie måtte ha; Praktisk
planløsning, barnevennlig nabolag, nærhet til
skole/barnehage og en frodig, skjermet hage
med masse tumleplass. Boligen holder en
gjennomført, stilren standard. Pene overflater
og smakfullt fargevalg. Det er vannbåren varme
i alle flislagte gulv i første og andre etasje,
samt i alle gulv i kjelleretasjen. Hovedetasjen er
som skapt for sosialt samvær. Her kan dere
innrede med sofakrok, spisegruppe, lesehjørne

m.m. I tillegg er det ytterligere to stuer i hhv
kjeller- og loftsetasje, ideelle som
ungdomsavdeling eller lekerom. Dette er en
bolig som har gode løsninger, uansett hvor små
eller store barna er. 

Hallen gir et godt førsteinntrykk. Her er
vannbåren gulvvarme og god plass til yttertøy
og sko. 

Lysrik stue med et vell av
innredningsmuligheter! Det er installert
dekorativ gasspeis i stuen. Utgang til stor,
vestvendt terrasse og nydelig hage. Boligen
har har TV- og 5G-internet-uttak stuen, samt på
kjøkken, i tre soverom i loftsetasje og
kjellerstue. 

Lekkert, velutstyrt kvalitetskjøkken fra Huseby
med integrert oppvaskmaskin, mikro, stekeovn
og gassplatetopp. Det er integrert elektrisk grill
ved plassert ved siden av platetopp. Stort
kjølehjørne med masse plass! Heltre benkeplate
i kirsebær. Kjøkkenet har gode arbeidsflater og
oppbevaringsmuligheter. 

Wc-rom med klosett, vask og speil. 

Separat vaskerom med flislagt gulv, som
inneholder opplegg for vaskemaskin,
utslagsvask, gasskjel for bolig og
villaventanlegg. 

I loftsetasjen finner dere fire gode soverom på
samme plan, noe som er utrolig praktisk hvis
man har små barn. Hovedsoverommet har stor
skyvedørsgarderobe og utgang til vestvendt
balkong. Badet i denne etasjen er romslig med
plass til f.eks stellebord. For øvrig - Herlig
loftstue hvor man kan trekke seg tilbake med
favorittboka. Fra loftstuen er det utgang til
østvendt luftebalkong. 

Kjelleretasje med disponibelt rom innredet som
kjellerstue og ytterligere to rom innredet som
soverom. Soverommene i kjelleretasjen er ikke
godkjent som soverom. Pent, helfliset baderom
med dusjnisje, klosett og servant med
innredning. Det er vannbåren varme i alle gulv i
kjelleretasjen. 

Overflater: 
Gulv: tregulv, fliser 
Vegger: Malte bygningsplater, tapetserte flater,
fliser. 
Himlinger: Takplater, takess og trepanel. 

Det er røropplegg for sentralstøvsuger i
boligen.

Areal:
P-rom: 311 m2

Bra: 311 m2

Bruksareal per etasje:
Kjelleretasje: 104 m2 
1. etasje: 111 m2 
2. etasje: 96 m2

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2001

Antall soverom:
6 soverom

Antall rom:
10 rom

Parkering:
Eiendommen har gode parkeringsmuligheter i
stort, asfaltert gårdsrom.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Boligen er oppført på
plasstøpt grunnmur, tradisjonelt bindingsverk,
utvendig kledd med trepaneler. Etasjeskillere i
tre. Saltak i trekonstruksjonen, med takopplett
mot vest og øst. Taket er utvendig tekket med
sorte betongtakstein. Tilstanden på boligen
fremstår som god, både innvendig og utvendig.
Det må allikevel påregnes vedlikehold av
boligen. 

Se tilstandsrapport for en mer detaljert
beskrivelse av boligens tekniske tilstand. 

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Tom Erik Tørring
ligger vedlagt i salgsoppgaven.
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Oppvarming:
Elektrisk og vedfyrt. Det er vannbårent
gulvarmeanlegg i boligen (vannbårne
varmesløyfer på gulv med flis). Boligen har
villaventanlegg. 

Boligens gulvvarmeanlegg og oppvarming av
tappevann er driftet/oppvarmet av gasskjel. 
Det er propantank nedgravd i hagen. Denne
rommer ifølge eier ca 1000 kg propan. Eier 
opplyser også at tanken fylles mellom en og to
ganger pr år. Anlegget har årlig tilsyn. Eier
opplyser også om at varmt tappevann blir
oppvarmet av gasskjel. Gasskjel er plassert på
vaskerom i 1 etasje.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

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

Beskaffenhet:
Tomten er opparbeidet med asfalt i gårdsrom,
hage med plen og beplantning. Mesteparten av
eienommen er skjermet med hekk. 

Tomteareal:
654 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Megler har ikke mottatt formuesverdi fra
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt
sjekke skatteetatens boligkalkulator for
estimert formuesverdi. Se
www.skatteetaten.no

Kommunale avgifter:
17 617,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av
vannforbruk og avvik vil forekomme.

Tilbehør:
Dersom annet ikke fremgår av salgsoppgaven
medfølger kun integrerte hvitevarer. Merk at
hvitevarer kan fremstå som integrerte, men
allikevel være frittstående. Kjøper bør derfor
med forbehold spesifisere hvilke hvitevarer
som ønskes med i handelen.

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

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for "Nybygg, enebolig" foreligger,
datert 06.09.2001. Det foreligger i tillegg
ferdigattest vedr "arbeid som krever
byggetillatelse" (gassfyring), datert 09.10.2001.
Det foreligger ikke ferdigattest for utvidelse av
terrassen (hovedplan).

Benevnelser på rom:
Benevnelser på rom i salgsoppgave samt
selgers bruk av rom kan være i strid med
byggeforskrifter selv om de er målverdige. De
to soverommene i kjelleretasjen er byggemeldt
som henholdsvis bod/diponibelt rom og
sportsrom. Kjellerstue er byggemeldt som bod/
disponibelt rom. "Disponibelt rom" er en
uformell klassifisering av rom i bolig/bygning
som innebærer at arealet kan tas i bruk, men
høyst sannsynlig ikke oppfyller gjeldende krav
til varig oppholdsrom.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Ved kjøp av bolig plikter du som kjøper å
undersøke boligen før kjøpet gjennomføres.
Kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også de
opplysninger selger alt har gitt om boligen. Vi
oppfordrer derfor alle interessenter til å komme
på visning, samt nøye gjennomgå prospekt,
tilstandsrapport og øvrige dokumenter.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område innenfor
kommuneplanen i område med formål boliger.
Området er regulert til boliger (reguleringsplan:
"Moksheim, del av gnr. 147/3", ID 549). Kopi av
planbestemmelser og plankart ligger vedlagt i
salgoppgaven.

Tinglyste forhold/servitutter:
Heftelser i eiendomsrett: 
1996/2941-1/47 22.04.1996 BESTEMMELSE OM
KLOAKKLEDN 
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1149 GNR: 147 BNR:
30 
Med flere bestemmelser 
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE 
Overført fra: KNR: 1149 GNR: 147 BNR: 525 
"Undertegnede eiere av gnr. 147 bnr. 3 tillater at
eier av gnr. 147 bnr. 30 Kristen Moksheim med
flere, får legge og har tillatelse til vedlikehold av
5" PVC kloakkledning ca. 130 meter over vår
eiendom frem til Haugaland Tråvlags
kloakkledning i Røysveien."

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Prosentsats: 1,5%. 
Markedspakke: kr. 20 900,- 
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,- 

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

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

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har
anledning til å tegne 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
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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.

Finansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med Danske Bank 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 provisjon fra Danske Bank.

Salgsoppgavedato:
2019-06-20

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”:
Handelen følger lov om avhending av fast
eigedom (avhendingslova). Eiendommen selges
"som den er - as is" jmf. avhendingslova §3-9.

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

Kontakt:
Olav Jentoft
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 93 49 22 24
olav@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Olav Jentoft

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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Nabolagsprofil
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport

56



Tilstandsrapport
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Plankart
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Plankart
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger

67



Ferdigattest
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Ferdigattest
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Ferdigattest
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Budskjema
For eiendommen: Moksheimåsen 51, 5545 Vormedal
Gnr. 147 Bnr. 574 i Karmøy
Oppdragsnummer: 219212
basert på salgsoppgave datert 2019-06-20
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Olav Jentoft  /  T: 93 49 22 24  / olav@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139  /  5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  / meglerhuset-rele.no


