
Kontakt:
Asbjørn Hovland
M: 91 30 77 90

ENEBOLIG

Unik eiendom med fantastisk beliggenhet - naust - brygge - sentralt i Nedstrand

Stranda 72
Prisantydning: 7 500 000,-
P-rom/Bra: 228/252 m2
Byggeår: 1740

Nedstrand - Strandeiendom
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Strandeiendom i
idylliske Nedstrand 

En sjelden gang dukker det opp en helt spesiell eiendom.
Den som skiller seg fra alle de andre. Dette er en slik
eiendom. 

Rogalands første meieri hadde produksjon i underetasjen
på denne bygningen frem til 1870 tallet. Senere ble det
både doktorbolig og skredderverksted. Frem til 1960
tallet holdt telegrafen til på denne unike eiendommen. 
Sjelden er alt så gjennomført og stilfult. 

Nydelig beliggenhet til sjøen i Nedstrand sentrum. 
Eiendommen er vestvendt med utsikt utover
Nedstrandsfjorden og har kort vei til barnehage, skole og
butikk. 

Nedstrand ligger flott til i Ryfylke der Boknafjorden og
Vindafjorden møtest, skjermet for nordavinden og med
en fantastisk natur. 
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Eiendommen

Innhold

BOLIGTYPE:
FRITIDSBOLIG

EIENDOMSBETEGNELSE:
Gnr. 184 Bnr. 21 i Tysvær kommune.

PRISANTYDNING:
7 500 000,- + omk.

Areal
P-rom: 228 m2

Bra: 252 m2

Underetasje: bad, hall, hall m/trapp, soverom, vaskerom
og bod. 

Hovedplan:  2 stuer, kjøkken, spisestue, bad, soverom,
wc, garderobe og hallm/trapp. 

Loft: 3 soverom, gang. 

Naust med stor steinlagt brygge. 
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Spisestue med god plass og med utsikt over fjorden.
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Tre store soverom i loftsetasjen.
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Naust med innlagt vann og
strøm. Stor steinlagt brygge. 

Parkeringsplass ved naust.
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HELP Boligkjøperforsikring         

>   Ubegrenset tilgang til spesialiserte advokater 

  fra første stund

>  Advokat skriver reklamasjonen

>  Ingen egenandel

>  Stopper ikke-saker

>  Tar saken hele veien, helt til Høyesterett 

      om nødvendig

>  Dekker motpartens omkostninger

>  Ingen øvre grense gir bedre posisjon i forhandlinger

>  Kunden har ingen økonomisk prosessrisiko

HELP Forsikring AS

Postboks 1870 VIKA

0124 Oslo

Telefon: 22 99 99 99

post@help.no

www.help.no

An ARAG company

> Eierskifteforsikring er selgers 

 forsikring. Boligkjøperforsikring 

 er kjøpers motvekt.

> Du får tilgang til spesialiserte 

advokater og profesjonell hjelp 

 når du trenger det.

> Du unngår økonomisk 

 prosessrisiko. 

> Boligkjøperforsikring gir deg 

 trygghet hvis du skulle oppdage 

 feil eller mangler ved boligen.

> Boligkjøperforsikring er en liten 

kostnad i forbindelse med bolig-

handelen. Får du problemer er 

 det dyrt å stå uten forsikring.

>   HELP Forsikring representerer 

      deg som boligkjøper. Ved behov 

      tar du direkte kontakt med 

      forsikringsselskapet. Husk at 

      reklamasjonsfristene er strenge, 

      kontakt derfor HELP så snart 

      feil oppdages.

> Fri tilgang til spesialisert advokat-

hjelp ved klage på kjøpt bolig.

> Dekning av motpartens saks-

 omkostninger hvis disse blir idømt.

> Advokathjelp i fem år etter 

 overtakelse.

Hvorfor boligkjøperforsikring? Boligkjøperforsikring gir deg:

Borettslagsbolig

Selveier- og aksjeleilighet

Enebolig, tomannsbolig 
(del av eller halvpart), rekkehus, 
hytte/fritidsbolig og tomt

 
Betales som en engangssum og varer i fem år.  

Ingen egenandel. Meglerforetaket mottar kr 1 200 i 

kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.

Vi tar forbehold om prisendringer.

Priser

Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring

Enkelt å tegne, trygt å ha:

Selv om selger gjør sitt ytterste for å gi all relevant informasjon om boligen, 

og eiendomsmegler gjennomfører oppdraget korrekt, er det ikke mulig å gardere seg 

mot uforutsette problemer når man kjøper bolig. Dersom du likevel oppdager avvik fra 

avtalen, trenger du profesjonell hjelp fra første dag. 

HELP Boligkjøperforsikring gir deg umiddelbar tilgang til spesialisert advokat for å vurdere 

om du har krav mot selger/selgers eierskifteforsikringsselskap. Forsikringen dekker alle 

kostnader ved å forfølge saken, og gir deg dermed en bedre forhandlingsposisjon. 

>   Boligkjøperforsikring tegnes 

      i samarbeid med eiendoms-

      megleren din senest ved 

      kontraktssignering.

> Oppdaterte forsikringsvilkår 

 er tilgjengelig på www.help.no. 

Vilkårene på bestillings-

      tidspunktet er gjeldende. 

         Villa-/innboforsikring

>   Dekket bistand først etter at det har oppstått tvist 

>

>    Egenandel (vanligvis kr 4 000) + 20 % av kostnadene

>    Beløpsbegrenset (normalt kr 100 000)

>    Dekker normalt ikke motpartens omkostninger

>    Svakere forhandlingsposisjon

Gjeldende fra 01.01.15



Nabolagsprofil

Stranda 72

TILHØRIGHET
Kommune Tysvær
Grunnkrets Stranda
Kirkesogn Nedstrand

STEDER I NÆRHETEN
Hindaråvåg 4.2 km
Yrke 20.6 km
Neseim 27.5 km

SKOLER, BARNEHAGER

Nedstrand barne- og ungdomsskule (5-10 kl.) 4 km

Straumen skule (1-7 kl.) 26.9 km

Karmsund videregående skole 50.6 km

Haugaland videregående skole 50.8 km

Hinderåvåg barnehage (1-5 år) 4.1 km

Sjernarøy oppvekstsenter - barnehage (1-5 år) 22.1 km

Skjoldastraumen barnehage (1-5 år) 26.9 km

TRANSPORT

Haugesund Karmøy 59 km

Stuvik 0.7 km

SPORT
Nedstrand idrettsanlegg 4.1 km
Skjoldastraumen idrettsanlegg 26.9 km

VARER/TJENESTER
Joker Hinderåvåg 3.9 km
Joker Helgøysund 16.5 km

Joker Rasmussen 0.2 km
Joker Nedstrand 0.3 km

Best Skjoldalstraumen 25.9 km

BOLIGMASSE (Stranda grunnkrets)DEMOGRAFI (Stranda grunnkrets)

39% er gift

27% er barnefamilier

18% har høyskoleutdanning

38% har inntekt over 300.000

81% eier sin egen bolig

11% eier hytte

52% har bolig på over 120 kvm

26% av boligene er nyere enn 20 år

98% bor i enebolig

48% av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene.
Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Meglerhuset Rele
kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2016
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Oversiktskart

Stranda 72

Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger,
sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet.
Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Meglerhuset Rele kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
kartene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2016
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
216434

Adresse:
Stranda 72, 5560 Nedstrand

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 184 Bnr. 21 i Tysvær kommune

Eiers navn:
Jan Kleiberg

Prisantydning:
7 500 000,-

Kjøpers omkostninger:
187 500,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
9 200,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
197 952,- (omkostninger totalt) 

Omkostningene gjelder ved kjøp for
prisantydning. Det tas forbehold om
endringer i ovennevnte gebyrer.

Eiendomstype:
ENEBOLIG

Eierform:
Selveier

Standard:
Denne eneboligen må oppleves! 

Den fremstår som stilfull med veldig
gode kvaliteter. Et herskapelig utrykk
gjør seg gjeldende i boligens mange
flotte detaljer og luftige rom.
Eiendommen har en flott opparbeidet
hage med kort vei ned til sjøen. Her
ligger det et innholdsrikt naust med
en stor steinlagt brygge.
Eiendommen er blitt  kontinuerlig
vedlikeholdt og oppgradert helt frem
til den nå legges ut for salg. 

Opplevelsen av et hus med lang
historie og gode kvaliteter får du med
en gang du åpner den smakfulle
ytterdøren.  

Underetasjen består av: 
- Hall med tregulv og vegger i en
kombinasjon av den flotte
grunnmuren i naturstein og tømmer. 

- Soverom med skifer på gulv og en
kombinasjon av natursten og tømmer
på veggene. 
- Nydelig bad med toalett, servant og
innebygd badekar i naturstein. Skifer
på gulv og en kombinasjon av
naturstein og tømmer på vegger og
tak. 
Underetasjen inneholder ellers også
stort vaskerom og bod.  

Første etasje består av:  
- To smakfulle stuer og en spisestue
med tregulv, tømmer på vegg og
malte tak. Vedovn i den ene stuen. 
- Wc med toalett og vask. Tilkomst fra
gang. 
- Grovkjøkken med malte overflater. 
- Bad med servant og badekar. Fliser
på gulv og en kombinasjon av
tømmer og fliser på veggene. 
-Smakfult kjøkken fra Ikea med
integrerte hvitevarer. Ventilator over
komfyr. Fliser over deler av
kjøkkenbenk. Malte tregulv. 

Loftsetasjen består av tre store
soverom og en gang med
oppholdsareal. Tregulv og panel på
vegger og tak. 

Areal:
P-rom: 228 m2

Bra: 252 m2

P-rom innhold:
Underetasje: bad, hall, hall m/trapp,
soverom. 
Hovedplan:  2 stuer, kjøkken,
spisestue, bad, soverom, wc,
garderobe og hallm/trapp. 
Loft: 3 soverom, gang.

Bruksareal per etasje:
U.etg. 80 kvm. 
1.etg. 107 kvm.  
2.etg. 65 kvm.
Arealet er beregnet i henhold til
NS3940.

Byggeår:
1740

Parkering:
Parkering ved naust.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: 

Grunnmur i lødd stein. Vegger i
trekonstruksjon av tømmer med
trekledning utvendig. Vinduer med
karmer i tre og isolerglass i fra 99 og
07. I underetasjen er det vinduer med
enkle glass unntatt ett i soverom og i
hall. Valmtak i trekonstruksjon med
åser og sutaksbord. Tekket med
betong-takstein. To veluxvinduer med
karmer i tre og isolerglass.Takrenner
og nedløp i plast. Etasjeskillene i
trekonstruksjon. 

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

Oppvarming:
Elektrisk og ved. 
Varmekabler i badene og soverom i
underetasjen.

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 meget pent opparbeidet
med beplanting, trær, plen og
dekorative elementer. Det går en
nydelig steinsatt bekk gjennom
tomten. 

Tomteareal:
834 m2

Det finnes ikke målebrev da tomten
ikke er oppmålt. Feil kan dermed
forekomme.

Tomt/Eierform:
Selveier

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter
nærmere avtale mellom partene.

Ligningsverdi:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi
fra oppdragsgiver. Interessenter kan
eventuelt sjekke skatteetatens
boligkalkulator for estimert
ligningsverdi. Se www.skatteetaten.no
Tilbehør:
Dersom annet ikke fremgår av
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salgsoppgaven medfølger kun
integrerte hvitevarer.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig
vei, vann og avløp.
Årlige kommunale avgifter, inkl mva: 
kr. 8.242,- (faktureres 2 ganger årlig -
kr. 4.121,- per gang) 
Årlig renovasjonsavgift fra HIM, inkl
mva: 
kr. 1.687,50 (faktureres 2 ganger
årlig - kr. 843,75 per gang) 
Til sammen: kr. 9929,50 per år 
Størrelsen på de kommunale
avgiftene avhenger av forbruk på
vann og avløp. Avvik vil forekomme. 

Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse:
Ferdigattest for eneboligen foreligger
ikke, i følge kommunen. Det er ikke
uvanlig at boliger bygget såpass langt
tilbake i tid mangler ferdigattest. I
stedet for ferdigattest anbefales det
at hjemmelshavere i en salgssituasjon
fremskaffer tilstandsrapport til bruk
ved omsetning av eiendom, slik som i
dette tilfellet.

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

Regulering:
Eiendommen ligger i et område
hovedsakelig regulert til boligformål.
Kopi av reguleringsbestemmelser og
kart, kfr. megler. 

Boligen er registrert som
bevaringsverdig i reguleringsplanen.

Tinglyste forhold/servitutter:
Servitutter i grunn: 

09.12.1932 900889 ERKLÆRING/
AVTALE 
Bestemmelse om sjørettigheter. 

09.06.1933 901222 ERKLÆRING/
AVTALE 
Bestemmelse om sjørettigheter. 

26.05.1988 4594 BEST. OM VANN/
KLOAKKLEDN. 

Rett for kommunen til å anlegge og
vedlikeholde ledninger 
m.m. 

04.12.1996 9623 JORDSKIFTE 
Grensegangssak 
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN
MED FLERE 

04.12.1996 9624 JORDSKIFTE 
Grensegangssak 
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN
MED FLERE

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Prosentsats: 1,5%. 
Tilretteleggingsgebyr: kr. 10.000,- 

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

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

Boligkjøpeforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper
har anledning til å tegne
boligkjøpeforsikring. Forsikringen gir
kjøper bistand etter avhendingsloven
og dekker all advokatbistand,
nødvendige skadetakster og utgifter
til rettsapparatet. Forsikringen har
ingen egenandel. Forsikringen tegnes
senest på kontraktsmøtet. Pris for
borettslag: kr 3900,- selveier- og
aksjeleilighet: kr 6500,- pris for
enebolig, tomannsbolig (del av eller
halvpart), rekkehus, hytte/ fritidsbolig
og tomt: kr 9200,-.
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
ikke provisjon fra Danske Bank.

Salgsoppgavedato:
2017-04-24

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:
Asbjørn Hovland
Eiendomsmeglerfullmektig
Tlf: 91 30 77 90
asbjorn@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Torbjørn Håvås Tjønn

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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Matrikkel: Gnr 184: Bnr 21 Fjetland Takst AS
Kommune: 1146 TYSVÆR KOMMUNE Svebakken 26, 5533 HAUGESUND
Adresse: Stranda 72, 5560 NEDSTRAND Telefon: 97 18 23 39

TILSTANDSRAPPORT BOLIG
Bygningsteknisk gjennomgang med
- arealmåling

Stranda 72, 5560 NEDSTRAND
Gnr 184: Bnr 21
1146 TYSVÆR KOMMUNE
Enebolig

SERTIFISERT TAKSTMANN
Jan Willy Fjetland
Telefon: 971 82 339
E-post: jan@fjetland.net
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
Fjetland Takst AS
Svebakken 26, 5533 HAUGESUND
Telefon: 97 18 23 39
Organisasjonsnr: 985 834 598

Dato befaring: 06.10.2016
Utskriftsdato: 10.10.2016
Oppdrag nr: 16369
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Matrikkel: Gnr 184: Bnr 21 Fjetland Takst AS
Kommune: 1146 TYSVÆR KOMMUNE Svebakken 26, 5533 HAUGESUND
Adresse: Stranda 72, 5560 NEDSTRAND Telefon: 97 18 23 39

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NTF, Norges TakseringsForbund

Befaringsdato: 06.10.2016 Side: 2 av 13

Forutsetninger
TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten
ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.
Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er
likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig
informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at
informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.
Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

TAKSTRAPPORTEN
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges TakseringsForbund og er utført i henhold til NTFs regler.

OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.

OM TAKSTMENN
Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette
markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de
etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.

KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.

RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
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)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
  vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.
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LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan
variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.

TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
  konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
  Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
  påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
  Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
  andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre
enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Arealberegning
Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og
gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom
(P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.

Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv
om de er måleverdige.

Egne forutsetninger
Boligen var møblert under befaring og mulighet for skjulte feil kan forekomme.
Hvis ikke annet er oppgitt er levetiden hentet fra Byggforskeserien nr. 700.320 intervaller for vedlikehold og utskifting av
bygningsdeler og 700.330 levetiden for sanitærinstallasjoner i boliger.
Ved arealmåling er rommene vurdert etter bruken, og ikke om de ellers er godkjent eller utført korrekt i f.t. byggeforskriftene.
Takstbransjens retningslinjer ved arealmålinger av boliger - 2014 er lagt til grunn.
Fuktmåleutstyr som er benyttet er av type Protimeter MMS2:
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Takstmannens rolle
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et
ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.ntf.no.

Konklusjon tilstand
Bolig med underetasje, 1. etasje og loft som har grunnmur som er bygget i 1740 der 1. etasje og loft er i fra 1911.
Boligen er oppført i grunnmur i lødd stein, trekonstruksjon som utvendig er kledd med trepaneler, trebjelkelag.
Valmtak i trekonstruksjon tekket med betongtakstein.

Boligen har et normalt og godt vedlikehold.
Boligen er i meget god stand med tanke på bygningens alder.
Registrerte tilstandanmerkninger har hovedsakelig årsak i bygningens alder og vedlikehold samt konstruksjon

HAUGESUND, 10.10.2016

Jan Willy Fjetland
Takstingeniør/byggmester
Telefon: 97 18 23 39
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Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde: Jan Kleiberg
Takstmann: Jan Willy Fjetland
Befaring/tilstede: Befaringsdato: 06.10.2016.

 - Jan Willy Fjetland.  Takstingeniør/byggmester.  Tlf. 97 18 23 39

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse: Enebolig
Beliggenhet: Eiendommen ligger i sentrum av Nedstrand med vestvent beliggenhet med utsikt. Beliggende i rolig

strøk, med kort avstand til barnehage, skole og butikk. Parkering på tomten
Bebyggelsen: Bebyggelsen består av boliger.
Standard: Boligen har en normalt god standard.
Om tomten: Tomten er delt i to av hovedvegen og det er parkering og naust på vestsiden som er opparbeidet med

brygge i stein og plen og rundt boligen er det plen med busker.

Matrikkeldata
Matrikkel: Kommune: 1146 TYSVÆR Gnr: 184 Bnr: 21

Eiet/festet: Eiet
Hjemmelshaver: Jan Kleiberg
Adresse: Stranda 72, 5560 NEDSTRAND

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt
Egenerklæring Ikke

fremvist
Eiendomsdata.no 06.10.2016 Innhentet
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Bygninger på eiendommen
Bolig

Bygningsdata
Byggeår: 1740  Kilde: Opplyst av eier
Anvendelse: Bolig
Tilbygg: År: 1911 1. etasje og loft.
Modernisert/ombygget: År: 1990 Boligen er renovert og modernisert jevnlig frem til i dag.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Underetasje. 112 80 56 24
1. etasje 114 107 107
Loft 67 65 65
Sum bygning: 293 252 228 24

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Romfordeling
Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)
Underetasje. Bad, hall, hall m/trapp, soverom Vaskerom, bod
1. etasje Bad, hall m/trapp, kjøkken, stue 1, stue 2,

spisestue, garderobe, soverom, wc
Loft Gang, 3 soverom

Naust

Bygningsdata
Byggeår: 1997  Kilde: Eiendomsverdi

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

1. etasje 25 22 22
Sum bygning: 25 22 0 22

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Romfordeling
Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)
1. etasje Bod
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Konstruksjoner
Bolig

Grunn og fundamenter - Bolig
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Direkte fundamentering
Beskrivelse: Fundamentert på antatt god grunn, grunnundersøkelser er ikke foretatt.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Beskaffenheten er ikke kjent, vurderingen er gjort ut i fra tilstand på grunnmur. Det er ikke
påvist skader på muren, slik at grunnen vurderes å være stabil.

Gulv på grunn
Beskrivelse: Betonggulv med skifer, betong og tilfarergulv.

Store deler av gulvet er støpt på ny, unntatt i bod og på vaskerom.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av plasstøpt betonggulv på lastbærende isolasjon er 40 - 80 år.

Normal tid før utskifting av tilfarergulv på betong er 30 - 50 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.
Bod og vaskerom, TG. 2.

Drenering - Bolig
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Drenering
Beskrivelse: Drenering antatt som normalt ved byggetidspunktet, da innvendig gulv er høyere en utvendig

terreng er det trolig kun steinsatt.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.

Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det ble ikke registrert negative utslag ved fuktsøk innvendig.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Bolig
Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt
fra bakkenivå.

Yttervegger
Beskrivelse: Grunnmur i lødd stein.

Vegger i trekonstruksjon av tømmer med trekledning utvendig.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.

Normal tid før reparasjon av plasstøpt betong er 15 - 40 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.
Grunnmuren i lødd stein har en solid og håndverksmessig høy utførelse.

Utvendige overflater
Beskrivelse: Trepaneler som er behandlet.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Kledningen er i god stand.
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Vinduer og dører - Bolig
Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte
åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Vinduer
Beskrivelse: Vinduer med karmer i tre og isolerglass i fra 99 og 07.

I underetasjen er det vinduer med enkle glass unntatt ett i soverom og i hall.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.

Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.
Vinduer med enkle glass, TG. 2.

Ytterdører og porter
Beskrivelse: Ytterdører i alminnelig god kvalitet med enkle glass. Standard innvendige orginale dører.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.

Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.

Takkonstruksjon - Bolig
Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner
Beskrivelse: Valmtak i trekonstruksjoner med åser og sutaksbord.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.
Det er noe borebiller i øvre del av takkonstruksjoner.

Taktekking - Bolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner
Beskrivelse: Tekket med betong-takstein.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av betongtakstein er 10 - 40 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.

Overlys, takluker - Bolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering.

Overlys og takluker
Beskrivelse: To veluxvinduer med karmer i tre og isolerglass
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.
Det er punkterte glass i takvinduene, TG. 3.
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Renner, nedløp og beslag - Bolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Utvendige beslag
Beskrivelse: Takrenner og nedløp i plast.

Beslag i metall.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av overgang tak/vegg, skottrenne er 15 - 35 år.

Normal tid før utskifting av luftelyrer, ventilasjonshetter er 20 - 40 år.
Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plast er 20 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.

Terrasse, balkonger, trapper ol - Bolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.

Trapper og ramper
Beskrivelse: Utvendig trapp i stein.

Innvendige trapper i tre.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.
Innvendig trapp er ikke iht. dagens krav vedr. håndrekke og høyde på
rekkverk.
Trappen opp til loft er smal og bratt, TG. 2.

Piper og ildsteder - Bolig
Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes
avstand til brennbart materiale.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.
Beskrivelse: To teglsteinspiper der en ikke er i bruk.

Vedovn i stuen.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.
Litt fuktinnsig på loft.
Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.
Utvendig er det riss og mindre sprekker i pussen.

Etasjeskillere - Bolig
Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative
avvik.

Frittbærende dekker
Beskrivelse: Etasjeskillene i trekonstruksjon.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er 40 - 80 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.
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Rom under terreng - Bolig
Undersøkelsen omfatter visuell kontroll og fuktmålinger av tilfeldige valgte punkter på tilgjengelig flater. Risikokonstruksjoner er
benevnt, det vil si konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om
annet ikke er nevnt.
Drenasje og fuktsikring på utsiden av grunnmuren har begrenset levetid. Slik at konsekvensen ved svekket
eller feil på drenasjen og fuktsikringen kan gi fuktskader i utforede vegger.
Slike skader kan oppstå før fukten kan oppdages på innsiden av veggen.
Svakheter eller feil på drenasjen kan gi fukt og saltutslag på innvendige overflater.
Oppforede gulver og innforede vegger i rom under terreng er en risikokonstruksjon og anbefales
ytterligere kontrollert med tanke fare for fukt mellom trevirke og grunnmur.

Bad - Bolig
Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på
innredninger og utstyr.
Våtrom krever vedlikehold og ettersyn og det bør jevnlig vurderes om rommet bør oppgraderes for å unngå utettheter i rommet.
Normal tid før utskifting av gulv i våtrom  er 15 - 30 år.

Overflater på innvendige gulv - Underetasje. / Bad
Beskrivelse: Bruddskifer
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.
Sluken er tilgjengelig for kontroll, det ble registrert noe fall på gulvet.
Det er ikke membran under flisene, det er plastfolie som er brettet opp på vegg.

Overflater på innvendige vegger - Underetasje. / Bad
Beskrivelse: Lødd steinmur og panel.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Underetasje. / Bad
Beskrivelse: Badekar, vask og toalett.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.

Luftbehandling, generelt - Underetasje. / Bad
Beskrivelse: Vindu som kan åpnes.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Luftingen anbefales forbedret ved å tilordne en mekanisk ventilasjon og
luftespalte i dør.

Overflater på innvendige gulv - 1. etasje / Bad
Beskrivelse: Fliser med sokkelflisen på vegg.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser direkte på membran er 10 - 30 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.
Sluken er tilgjengelig for kontroll, det ble registrert noe fall på gulvet.
Membran er smøret ned i sluk, trolig ikke klemt fast med slukring og det er fliselim under
rammen på ventilrist slik at vann ikke renner rett ned i sluk som er under badekar.
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Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Bad
Beskrivelse: Tømmervegger som er malt og flislagt.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje / Bad
Beskrivelse: Baderomsinnredning med vask og badekar med dusj.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.

Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Bad
Beskrivelse: Vindu med ventil.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Luftingen anbefales forbedret ved å tilordne en mekanisk ventilasjon og
luftespalte i dør.

Vaskerom - Bolig
Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke
flyttet på innredninger og utstyr.

Overflater på innvendige gulv - Underetasje. / Vaskerom
Beskrivelse: Betonggulv.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.
Sluken er tilgjengelig for kontroll, det ble registrert noe fall på gulvet. Vaskerommet har ikke
våtromsstandard/vanntett gulv. Det anbefales å etablere belegg eller tilsvarende tettesjikt.

Overflater på innvendige vegger - Underetasje. / Vaskerom
Beskrivelse: Lødd stein og trepanel.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.
I trepanelet er det hull i fra borebiller, ingen tegn til aktivitet nå.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Underetasje. / Vaskerom
Beskrivelse: Utslagsvask, opplegg for vaskemaskin og varmtvannsbereder på 150 liter av eldre årgang.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.
Varmtvannsbereder, TG. 2.

Luftbehandling, generelt - Underetasje. / Vaskerom
Beskrivelse: Vindu som kan åpnes.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Luftingen anbefales forbedret ved å tilordne en mekanisk ventilasjon og
luftespalte i dør.

Toalettrom - Bolig
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilering av rommet.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje / Wc
Beskrivelse: Toalett og vask.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.
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Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Wc
Beskrivelse: Ventil i vegg.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Luftingen anbefales forbedret ved å tilordne en mekanisk ventilasjon og
luftespalte i dør.

Kjøkken - Bolig
Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Annet fast inventar - 1. etasje / Kjøkken
Beskrivelse: Kjøkkeninnredning i fra Ikea med integrerte hvitevarer.

Det er ventilator over komfyr.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.

Innvendige overflater - Bolig
Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom
på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.
Innvendige overflater kommenteres ikke spesielt uten at det er vesentlige visuelle feil/skader.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Bolig
Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.
Bygningen har naturlig ventilasjon.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner
Beskrivelse: Vannledninger i kobber og plast i fra 90 talet og nyere.

Avløpsledninger i plast.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.

Varme, generelt
Beskrivelse: Elektrisk og ved.

Varmekabler i badene og soverom i underetasjen.

Tilstandsvurdering: Det er ikke foretatt funksjonprøving, derfor er ikke tilstandsgrad satt.

Elektriske anlegg - Bolig
Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.
Automatsikringer.
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Terrengforhold - Bolig
Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er
basert på visuelle observasjoner.
Opparbeidet hage med flatt terreng. De 3 første meterne ut fra
grunnmuren bør ha fall på 1:50 i fra grunnmuren.
Det kan medføre større påkjenninger på grunnmuren med fall mot denne
hvis den ikke er tilstrekkelig beskyttet.

Naust

Bygning generelt - Naust
Bygning, generelt
Beskrivelse: Gulv og grunnmur i betong, det er vegger i bindingsverk.

Saltak i trekonstruksjon som er tekket med tegltakstein.
Labankdør og dør i trekonstruksjon. Vindu i gavl av plastpressening.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde og slitasje, tilstandsgrad settes på grunn av alder.
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Søk på danskebank.no/boliglån eller ring 08540 

Bolig koster, og lån må man ha. 

Lav rente er selvsagt viktig, det får 

du hos oss. Så må det være enkelt. 

Derfor ordner vi omtrent alt. Du kan 

søke på nett, og du får hurtig svar.

Noe mer du vil vite? Ring oss på 

08540!

Rimelig. Enkelt. Raskt. 

Du har boligdrømmer. 
Vi har boliglån.



Budskjema

skriver kroner med blokkbokstaver

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtakelsesdato

Eventuelle forbehold

Undertegnede legger hverved inn bud på kr

Navn budgiver 1:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse:    

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

Budet må minimum være gjeldene til kl. 12:00 da-
gen 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) Signer på linjen underSigner på linjen under

FOR EIENDOMMEN: Stranda 72, 5560 Nedstrand
Gnr. 184 Bnr. 21 i Tysvær kommune.
Oppdragsnummer: 216434 basert på salgsoppgave datert 2017-04-24



GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. På forespørsel vil hegler opplyse oh aktuelle bud

 på eiendohhen, herunder oh relevante forbehold.

2.  Alle bud skal inngis skriftlig til hegler, soh forhidler

 disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet  

 gjelder også budforhøyelser og hotbud, aksept eller  

 avslag fra selger. Før forhidling av bud til oppdragsgiver  

 skal hegler innhente gyldig legitihasjon og signatur fra  

 budgiver. Kravet til legitihasjon og signatur er oppfylt for

 budgivere soh benytter e-signatur, eksehpelvis BankID  

 eller MinID. Med skriftlige bud henes også elektroniske  

 heldinger soh e-post og SMS når inforhasjonen i disse  

 er tilgjengelig også for ettertiden. 

3.  Et bud bør inneholde eiendohhens adresse

 (eventuelt gnr/bnr), kjøpesuh, budgivers   

 kontaktinforhasjon, finansieringsplan, akseptfrist,  

 overtakelsesdato og eventuelle forbehold soh for

 eksehpel usikker finansiering, salg av nåværende

 bolig ol. Norhalt vil ikke et bud hed forbehold

 bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer

 gjerne hed hegler før bud avgis.

4.  Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling

 av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver  

 er forbruker) skal hegleren ikke forhidle bud hed  

 kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter  

 siste annonserte visning. Etter denne fristen bør   

 budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at  

 hegler har hulighet til, så langt det er nødvendig, 

 å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige   

 interessenter oh bud og forbehold. Det bør ikke gis bud 

 soh diskrihinerer eller utelukker andre budgivere.  

 Dersoh bud inngis hed en frist soh åpenbart er for kort  

 til at hegleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig

 håte soh sikrer oppdragsgiver og interessenter et

 tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil hegler  

 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 hulig holde  

 budgiverne skriftlig orientert oh nye og høyere bud og  

 eventuelle forbehold. Megler skal så snart soh hulig  

 bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er  

 hottatt.

7.  Etter at handel har kohhet i stand, eller dersoh

 en budrunde avsluttes uten at handel er kohhet i

 stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen

 i anonyhisert forh.

8.  Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten

 ugrunnet opphold etter at handel er kohhet i stand.

 Dersoh det er viktig for budgiver å bevare sin   

 anonyhitet, bør budet frehhes gjennoh fullhektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

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

 eiendoh.

2.  Når et bud er innsendt til hegler og han har forhidlet

 innholdet i budet til selger (slik at selger har fått   

 kunnskap oh budet), kan budet ikke kalles tilbake.

 Budet er da bindende for budgiver freh til akseptfristens  

 utløp, hed hindre budet før denne tid avslås av selger  

 eller budgiver får helding oh at eiendohhen er 

 solgt til en annen (han bør derfor ikke gi bud på flere  

 eiendohher sahtidig dersoh han ikke ønsker å kjøpe  

 flere enn en eiendoh).

3.  Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud,  

 og er for eksehpel ikke forpliktet til å akseptere høyeste  

 bud.

4.  Når en aksept av et bud har kohhet freh til budgiver

 innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende  

 avtale.

5.  Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper

 (såkalte «hotbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud  

 soh hedfører at det foreligger en avtale oh salg av  

 eiendohhen dersoh budet i rett tid aksepteres av  

 kjøper.

Forbrukerinforhasjon oh budgivning
Sist oppdatert hed virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse hed ikrafttredelse av endringer i 

eiendohsheglingsforskriften.

Inforhasjonen er utarbeidet av Forbrukerohbudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendohsheglingsgruppen, 

Eiendohsheglerforetakenes Forening og Norges Eiendohsheglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift oh eiendohshegling 

§ 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer soh forbrukerhyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet 

ved budgivning på eiendohhen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før 

det legges inn bud på eiendohhen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant inforhasjon oh eiendohhen, herunder 

eventuell salgsoppgave og teknisk rapport hed vedlegg.



Det é ikkje det at
du ikkje like deg! 
– Det é bare det at livet endre seg. Nye  
behov har dukka opp. Et ekstra soverom, 
te ei litå prinsessa. Litt mindre hage…

Årsakene é akkurat like mange som det é hus til salgs.
Meglerhuset Rele – det komplette meglerhuset
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