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7SOLSTRAND SVEIO

BOLIGTYPE:

Fritidseiendom

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 82 Bnr. 22 og 65, samt 1/3 av

Gnr. 82, Bnr. 25 i Sveio kommune

PRISANTYDNING:

Kr. 12 000 000 + omk.

AREAL:

Hytte:

P-rom: 80 m2

Bra: 80 m2

Sjøhus:

P-rom: 46 m2

Bra: 67 m2

TOMT:

7298 m2 eiet tomt.



SOLSTRAND: Eiendommen har 55 m strandlinje og 2 brygger/moloer
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Kort om eiendommen

Stort idyllisk
landstedmed
utviklings-
muligheter
En sjelden gang dukker det opp en helt spesiell eiendom, den som skiller seg helt ut fra

andre. Våganesvegen 47 er en slik eiendom.

Fritidseiendommen Solstrand ligger i Kvalvåg innerst i Ålfjorden og er på ca. 7.298 m2.

Sørvendt lett skrånende tomt, hovedsakelig opparbeidet med plen, strekker seg helt

ned fjorden.

Eiendommen har 55 meter strandlinje, to brygger/moloer, stort nybygget naust med

beboelse, og hytte med anneks. Usjenert eiendom med flott sjøutsikt og gode

solforhold.

Eiendommens store areal kombinert med gjeldende arealplan gir gode

utviklingsmuligheter for den eller de som drømmer om et landsted utenom det vanlige.

Arkitekten Tor Helge Valen har blant annet skisert tegninger av tre nye fritidsboliger, i

tillegg til eksisterende hytte og sjøhus. Se vedlagt skisse.
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Sørvest lett skrånende tomt, plen i forkant av hytta, skog bak
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Stort nybygget naust med beboelse
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Grensesten i forkant av naust
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Området er et godt utgangspunkt for aktiviteter og har et hav av muligheter med tanke på båtutflukter
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Naustdel med båtopptrekk. Båtplass om vinteren, stue om sommeren
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Lagerplass vinter, oppholdsrom om sommeren med opplegg for kjøkken
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NAUST

Loftstue og soverom. Hele naustet er vinterisolert

23SOLSTRAND SVEIO



24 24SOLSTRAND SVEIO



25 25SOLSTRAND SVEIO



Stor solrik terrasse i front av hytta

26 SOLSTRAND SVEIO



27SOLSTRAND SVEIO



Solstrand har flott sjøutsikt og gode solforhold
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Originalt treverk fra 1938
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Originalt treverk fra 1938, kjøkken fra 1988
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Store grøntarealer. Skog bak hytta, plen i front. God parkering til mange biler
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Terrasse foran hytta
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Frokost-terrasse bak hytta, anneks med soverom og bad
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Kvalvåg i Sveio
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Sommer-
opplevelser...

SOLSTRAND ligger på Kvalvåg i Ålfjorden. Sørvendt , i ly for vind og med svært gode

solforhold. Området er et godt utgangspunkt for båtturer, bading og vannsport.

Det er kort avstand til sommerkiosken på Våga enten med båt eller ved å gå. Finsberg

tar også bare noen minutter med båt.

Med bare 25 minutters kjøring fra Haugesund sentrum er det nært nok til å pendle fram

og tilbake til jobb.



Planløsning

Innhold
Naust med beboelse:

Nyere og flott innredet naust med beboelse:

Første etasje:

Bakre naust-del har opplegg for kjøkkenbenk og varme i fliselagt gulv. Fremste naust-del

har plass til båtlagring og det er fullverdig bad.

Hems:

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

BRA 48 m2

1.

BRA 19 m2

2.



Planløsning

Innhold
Hytte med anneks:

Hovedplan:

Entré, 2 soverom hvorav ett har utgang til terrasse, baderom, kjøkken og stue/

spisestue m/utgang til terrasse.

Kjeller:

Uinnredet kjeller m/lav takhøyde.

Anneks:

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

BRA 80 m2
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SOLSTRAND - Våganesvegen 47

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

Oppdragsnummer:
219163

Adresse:
Våganesvegen 47, 5550 Sveio

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 82 Bnr. 22 og 65, samt 1/3 av Gnr. 82, Bnr.
25 i Sveio kommune

Eiers navn:
Ivar Jacobsen
Jan Erik Jacobsen
Bernt Jacobsen

Prisantydning:
12 000 000,-

Kjøpers omkostninger:
300 000,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
312 352,- (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:
Fritidseiendom

Eierform:
Selveier

Standard:
Hytte:
Hytten ble i 1988 utvendig renovert og
påbygget. Innvending er den opprinnelige
hytten fra 1938.

Stue/spisestue innredet med teppe på gulv,
samt peis. Her er utgang til terrasse. God plass
til både sofagruppe og spisebord.

Kjøkken innredet med teppe på gulv.
Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Godt
med skap- og benkeplass. Plass til spisebord.

Soverom innredet med teppe på gulv, samt
garderobeskap.

Naust med beboelse. Byggeår: 2014.
Første etasje:
Nedre naust-del innredet med betonggulv og
fliselagte sidekanter. Øvre naust-del har
fliselagt gulv med varmekabler. Romslig naust
med god lagringsplass. Her kan båten lagres
for vinteren.

Fullverdig bad med fliser og varmekabler. Dette
har vegghengt toalett, seksjon med nedfelt
servant og dusjkabinett.

2. etasje:
Loftstue og soverom med god plass til flere
senger.

Hele naustet er fullverdig vinterisolert.

Naustet er tegnet av Arkitekt Tor Helge Valen.

Se forøvrig tilstandsrapport.

Areal:
Hytte:
P-rom: 80 m2
Bra: 80 m2

Sjøhus:
P-rom: 46 m2
Bra: 67 m2

P-rom innhold:
Hytte:
Entré, bad, kjøkken, stue, spisestue og 3
soverom.

Anneks:
Bad og soverom.

Naust:
1. etasje:
Allrom med opplegg for kjøkkenbenk, og ett
fullverdig bad.

2. etasje:
Loftstue og soverom.

Bruksareal per etasje:
Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
Hytte: 1939/1988
Sjøhus: 2014

Antall soverom:
5 (hytte, anneks og naust) soverom

Parkering:
Gode parkeringsmuligheter på tomten.

Oppstillingsplasser på medfølgende 1/3 av gnr.
82, bnr. 25. Dette var særlig relevant før
Våganesvegen ble opparbeidet.

Byggemåte:
Hytta er oppført i steinsatt mur som er
innvendig pusset. Reisverk er antatt tømmer i
eldre del, tradisjonelt bindingsverk i nyere del.
Hytta er utvendig kledd med trepaneler.
Trebjelkelag i etasjeskillere. Valmtak. Taket er
utvendig tekket med aluminiumsplater.

Anneks er direkte fundamentert på grunn.
Tradisjonelt bindingsverk, utvendig kledd med
trepaneler. Trebjelkelag og valmtak. Taket er
utvendig kledd med aluminiumsplater.

Naust er oppført i ringmur med betongdekke.
Reisverk i bindingsverk, utvendig kledd med
trepaneler. Trebjelkelag i etasjeskiller. Saltak
som er utvendig tekket med aluminiumsplater.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Tom Erik Tørring.
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Hovedsakelig elektrisk. Peis i stuen i hytten.
Varmekabler i gulv i allrom og på baderom i
naust.

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.
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Beskaffenhet:
Tomten er opparbeidet med store grøntarealer,
trær, planter, busker og gruset gårdsrom.
Strandlinje og to brygger/moloer. Naboens molo
ligger noe inne på denne eiendommen.

Naustet tilhørende denne eiendommen er
bygget noe inn på naboen sin eiendom i vest.
Det er laget avtale med naboen om at naboen
aksepterer dette, men at dersom det en gang
skal gjenreises etter brann eller ligende må
bygges opp igjen innenfor grensen.

Bnr. 25 og 65 er ikke oppmålt av kommunen,
men selger har kontrollmålt tomten iht.
skyldskifte. Avvik ved eventuell oppmåling fra
kommunen på et senere tidspunkt kan
forekomme. Bnr. 65 har allikevel kommunalt
målepunkt som er nedsatt ved sjø i nabo mot
sør.

Tomteareal:
7298 m2 (bnr. 22 og 65)

Tomteareal på bnr. 25 er 854 m2 hvor man eier
1/3.

Tomt/Eierform:
Eiet tomt.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

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

Kommunale avgifter:
2 494,- per år.

Se forøvrig info under punkt vei, vann og avløp.

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:
Vei: Eiendommen har tilkomst via privat veg
(tinglyst servitutt).
Vann: Privat brønn med dybde på 60m plassert
noen meter utenfor inngangsdør mot nord. Det
er tilrettelagt for påkobling av kommunalt
drikkevann. Felles tilkoblingspunkt ligger ved kai
i grense mot nabo i øst.
Avløp: Det er nytt lukket renseanlegg som er
tatt i bruk for naust. Dette tømmes en gang
hvert annet år , tilsyn 2 ganger per år. Denne
har kapasitet for flere hytter. Kommunal avgift
tilkommer ved tømming. Anneks har toalett
med innvendig samletank og utvendig
komposteringsanlegg. Der er manuell pumpe
mellom disse to enhetene.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for
fritidsbolig finnes ikke i arkivet, i følge Sveio
kommune.

Det er ikke uvanlig at fritidsboliger bygget
såpass langt tilbake i tid mangler ferdigattest.

Byggetegninger for hytte foreligger, samt
byggetillatelse for fritidsbolig fra Sveio
kommune.

Ferdigattest for naust datert 04.05.2018, er
inkludert i prospektet.

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 området som i
kommuneplanen er avsatt til fritidsboligformål.
Den nordligste delen av eiendommen ligger i et
område som i kommuneplanen er avsatt til LNF
(landbruk, natur og fritid). For kopi av
kommuneplan med bestemmelser, kfr. megler.
Omega har foretatt en vurdering av muligheter
for oppdeling av eiendommen med hensyn til
planen som også kan oversendes.

Utdrag fra kommuneplanen ihht. utbygging:
Ved utbygging (fortetting) av allereie utbygde
byggjeområder for heilårs- eller fritidsbustader
kan kommunen etter vurdering gje løyve til

tiltak utan å stilla krav om reguleringsplan, der
utbygging eller frådeling gjeld opp til 3 nye
brukseiningar. Slike tiltak skal utførast etter
krava i punkt 3.3 og 3.5. Kommunen skal i
vurderinga av dispensasjonssaka vurdere
tiltaka med utgangspunkt i å sikra
samfunnsinteresser som krav til teknisk
infrastruktur, tilkomst, grøntområde, biologisk
mangfald, landskapstrekk, kulturminner,
landbruksareal m.v. Tiltaka skal med andre ord
ikkje bryte vesentleg med eksisterande
utbyggingsstruktur, volum og form på bustad
og landskap i området, ikkje føre til vesentleg
endra eller utvida bruk. Tiltaka skal ikkje vil vera
til hinder for framtidig regulering av området og
får ikkje gripa inn i viktige leike- eller
naturområde eller koma i konflikt med
eksisterande kulturminne. Tekniske anlegg skal
vera sikra. Kommunen kan likevel krevja
dokumentasjon og planar som skal syne
avkøyringar, bygningar, parkering, leikeareal,
større terrenginngrep og annan dokumentasjon
for at kommunen skal kunna vurdera innhaldet
og miljøeffektane i prosjektet. Dersom det
seinare vert aktuelt å etablera fleire
brukseiningar i det same byggjeområdet skal
kommunen stilla krav om reguleringsplan før
løyve vert gjeve.

3.3
Det vert tillete inntil 30% bygd areal, BYA,
inkludert 2 biloppstillingsplassar/garasje og
uthus (jf. pbl. § 11-9, nr. 5).

Nye bygningar skal tilpassast eksisterande
bygningar og garasje/uthus skal vera
underordna hovudbygget når det gjeld storleik,
møne- og gesimshøgd (jf. pbl. § 11-9, nr 5 og 6).

For eksisterande bustadområde kan ikkje
leikeareala omdisponerast utan at det vert
tilrettelagt for nye, fullgode alternativ til
erstatningsareal (jf. pbl. § 11-9, nr. 5).

3.5
Det kan byggjast maks. ein brukseining pr.
fritidseigedom (jf. pbl. § 11-9, nr. 5).

Det kan byggjast eitt anneks/uthus med maks.
25 m² BRA (jf. pbl. § 11-9, nr. 5).

Ved utviding/tilbygg av eksisterande
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fritidsbustad som ligg nærare sjøen enn 25 m,
skal tiltaket vera ei mindre vesentleg utviding
og ikkje overskride 50 m² BRA (jf. pbl. § 11-9, nr.
5).

Retningslinjer:
Kommunen kan godkjenne bruksendring frå
fritidsbustad til heilårsbustad etter pbl. § 20-1,
d, der bygningen sin standard og romløysing
tilfredsstiller krava til heilårsbustadar.
Eigedomen må ha ein tilfredsstillande
vassforsyning, avløp, køyrevegtilkomst og
akseptable trafikksikre forhold (jf. pbl. § 11-9, nr.
3). (endra frå føresegn til retningsline).

Se vedlagt arealplan som også viser byggelinje
mot sjøen, samt skisser fra arkitekt (ikke søkt/
godkjent).

Tinglyste forhold/servitutter:
Gnr. 82, Bnr. 22:
1979/11854-1/49 27.12.1979
Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere
Meglers kommentar:
Gjelder gjensidig vegrett og vedlikeholdsplikt på
Våganesvegen og over broen Straumsnes.

1935/900642-1/49 19.07.1935
Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Gnr: 82 Bnr: 3
Med flere bestemmelser
Denne rettigheten finnes ikke i digitalarkivet.

Gnr. 82, Bnr. 65:

1949/1641-1/49 12.07.1949
Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Gnr: 82 Bnr: 3
Meglers kommentar: Eier av gnr. 82, bnr. 3 har
rett til å bruke den smale parsellen som veg for
fremkjøring av tømmerstokker m.v., men uten
mulighet til å overdra denne vegrett eller andel
av denne vegrett til andre.

1979/11854-1/49 27.12.1979
Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere
Meglers kommentar:
Gjelder gjensidig vegrett og vedlikeholdsplikt på
Våganesvegen og over broen Straumsnes.

Konsesjonsplikt:
Kjøper må erklære konsesjonsfrihet.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: 117.375,-

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke tegnet 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.

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:
2019-06-21

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:
Marius Kallevik
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90 77 69 49
marius@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik

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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Mine notater:
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Våganesvegen 47

Offentlig transport

Kvalvåg 12 min
Linje 158 1 km

Haugesund Karmøy 39 min

Skoler

Sveio skule (1-10 kl.) 12 min
370 barn, 19 klasser 9.5 km

Førde skule (1-7 kl.) 13 min
189 barn, 12 klasser 12.3 km

Stord vidaregåande skule avd. Vabakkjen 36 min
300 barn 38.7 km

Stord vidaregåande skule avd. Saghaugen 37 min
900 barn 39 km

Aldersfordeling barn (0-18 år)

16% i barnehagealder
43% 6-12 år
20% 13-15 år
20% 16-18 år

Sivilstand
Norge

Gift 43% 34%

Ikke gift 49% 52%

Separert 7% 9%

Enke/Enkemann 1% 4%

Aldersfordeling

15
.8
%

18
.8
%

15
.4
%

10
.9
%

7.
9
%

7.
1
%

10
.3
%

19
.1
%

21
.6
%

40
%

37
.2
%

38
.9
%

20
.6
%

15
.5
%

16
.4
%

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

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

Område Personer Husholdninger
Grunnkrets: Kvalvåg 165 54

Kommune: Sveio 5 656 2 301

Norge 5 942 390 2 682 230

Barnehager

Bråtveit korttidsbarnehage (3-5 år) 7 min
20 barn, 1 avdeling 4 km

Sveio barnehage (0-5 år) 12 min
48 barn, 3 avdelinger 9.7 km

Gjermundshaugen FUS barnehage (0-6... 13 min
77 barn, 4 avdelinger 11.4 km

Dagligvare

Kiwi Sveio 12 min

Coop Extra Sveio 12 min

Sport

Haugaland Golfbane Sveio 12 min

Sveio skule aktivitetsanlegg 12 min

Albatross Helse & Vælvære 13 min

Heron Treningssenter 19 min

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Meglerhuset Rele kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

Hytteprofil
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Oppdragsnummer 219163

Adresse våganesveien 47 (sommerbolig‐hytte)

Postnummer 5550 Poststed SVEIO

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2013 Hvor lenge har du bodd i boligen? 6 år1 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? tryg Polise/avtalenr. 6534429

Selger 1 fornavn Ivar ‐ bernt ‐ jan erik Selger 1 etternavn Jacobsen

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

X

X

X

X

Nei Ja
1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Hvis ja, beskrivelse bad hytte feil i helling i 50 tall utbygg. kjeller i hytte, sprekk i grunnmur mot veg. lekkasje ved rørgjennomgang
(nye rør fra renseanlegg)

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Kommentar hytte nei. sjøhus ja faglært uten egeninnsats‐dugnad

Nei Ja
3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Hvis ja, beskrivelse sluk trappegang kjeller hytte

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?

Firmanavn Sveio VVS / kjellesvik og Severinsen.

Redegjør for hva som er gjort og når Tank rense anlegg måtte monteres på ny da det fløt opp etter første gangs montering. Anlegg kontrolleres 2
ganger pr år.

Nei Ja
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?

Hvis ja, beskrivelse hytte:sprekker i grunnmur i kjeller gir lekkasje og fukt i kjeller

Nei Ja
6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

Kommentar Peis‐pipe er i bruk som den alltid har vært.Det er visuell sprekk i pipe.

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

Kommentar Gulv: helling i kjeller gulv , helling i badegulv hytte

Nei Ja
8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

X

X

X

X

X

X

X

X

This document is signed with the PAdES-format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Idfy. This protects the document and its attachments from changes after signature.
Verified by

18.06.2019
Idfy

Egenerklæring

72



Hvis ja, beskrivelse spor etter mus er funnet vinterstid.

Nei Ja
9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Kommentar ikke observert

Nei Ja
10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Kommentar se tilstandsrapport

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Firmanavn byggmester Karl eileraas

Redegjør for hva som er gjort og når påbygg . nytt tak hele hytten 1988

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Firmanavn naust : Person Elektro

Redegjør for hva som er gjort og når hytte :kun firma benyttet men dette ligger så langt tilbake i tid at vi har ingen kunnskap om

Nei Ja
12.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Kommentar det har vi ingen kunnskap om

Nei Ja
13. Kjenner du til om det utført kontroll av el‐anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?

Kommentar

Nei Ja

14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Kommentar

Nei Ja

15. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?

Kommentar

Nei Ja
16. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Hvis ja, beskrivelse nordøstre hjørne av naust er ca 15cm inne på nabotomt. Dersom dette rives og nytt bygges må dette ikke komme
inn på naboeiendom.

Nei Ja
17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?

Kommentar

Nei Ja
18. Er det foretatt radonmåling?

Kommentar

Nei Ja
19. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Kommentar

Nei Ja
20. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Kommentar originalhytte og naust ukjent. For påbygg hytte 1988 og nytt sjøhus 2018 foreligger ferdig attest.
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Tilleggskommentar

‐Eiendommen er fritidsbolig med hytte/annex/naust med beboelse, og har vært benyttet delvis som sommerbolig mai‐august hvert år. Den ble kjøpt av vår
tante og onkel i 1936 , solgt til våre foreldre i 1983 og til oss 3 søsken 2013 fra vår mor. Hytte bygget 1937‐38 , påbygd på 50 tallet og utbygd
1988(Byggmester Karl Eileraas). Sjøhus bygget 2014‐2015 med ferdigattest 2018.(byggfirma kjellevik og severinsen) ‐renseanleggs tank ble re‐innstallert
som følge av feil i første montering og er nå rett.(Sveio VVS/Per B. Østensen ansv.entrepenør) ‐salget inkuderer også 1/3 av arealet av eiendommen 82/25
"straumnes" som er tomt/parkeringsplass hvor bro har utgangspunkt. ‐Hytta holder enkel sommerhus standard med utgangspunkt i byggeårene.

Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.

Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Boligselgerforsikring

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtalelovens kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Premietilbudet
som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler, deretter vil premien kunne justeres. Etter 6
måneder må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien på ny signeringsdato som
legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.

Nei Ja
21. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Kommentar

Nei Ja

22. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

Hvis ja, beskrivelse Naust godkjent for kjøkken , bad og beboelse. Bad har byttet side i forhold til orginal tegning.

Nei Ja
23. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

Nei Ja
24. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

Nei Ja

25. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?

Nei Ja
26. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP
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Meglerfirma Meglerhuset
Rele AS

Oppdragsnummer 219163
Er det dødsbo Nei
Merk: I tekst under dreier det seg ikke om bolig,

men om fritidseiendom med hytte, annex og
naust med beboelse

Når ble
fritidseiendommen
overtatt:

2013 Eiendommen ble kjøp av nåværende eiere
sin tante i 1936

Hytte bygget 1938, påbygget på 50 tallet og
utvidet i 1988
Eiendommen ble kjøpt av nåværende eiere
sine foreldre i 1983
Nåværende eiere kjøpte eiendommen av vår
mor i 2013

Hvor lenge har vi bodd i
hytten:

Siste 6 år Dette er en fritidseiendom som har vært i
bruk hvert år i sommerhalvåret siden 1938
Nåværende eiere siden 2013

Har vi bodd i hytten siste
12 måneder?

Ja "Bodd" betyr ikke fast adresse. Dette er en
fritidseiendom. Vi bruker bygningene hvert
år fra vår til høst.

Forsikringsselskap: Tryg
Polisenummer 6534429
Årlig premie NOK 3.292
Selger 1 Ivar Jacobsen
Selger 2 Bernt Jacobsen
Selger 3 Jan Erik Jacobsen

1 Feil tilknyttet våtrom? Ja Gjelder bad i hytte. Gulv heller feil veg (fra
den gang det ble bygget på 50'tallet. Se
tilstandsrapport
Kjeller i hytte (fra 1938): Sprekk i grunnmur
mot veg (tungtransport i 2014).
Lekasje i samme vegg i hull for
rørgjennomgang for vann fra brønn. Brønn
boret ca 1990.

2 Kunnskap om arbeid i
bad/våtrom

Ja Se punkt over
Sprekk i grunnmur for hytte forsøkt tettet
utvendig. Lyktes ikke.
Sluk lagt i gulv i kjeller og i bunn av
trappegang ned til kjeller. Begge koblet til
grøft til tank for renseanlegg.
Tilrettelagt for kloakkavløp fra kjeller i hytte
til renseanlegg.
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2.1. Årstall/Tiltak 50'tallet/2014 Forsøkt å endre helling av gulv på bad i
hytte. Mislyktes
Forsøkt å tette grunnmur. Mislyktes.
Se tilstandsrapport

2.2. Tetteskikt/membran/sluk
oppgradert?

Ja Ikke membran i bad i hytte (50'tallet). På
Annex er dette ikke aktuelt (1988). Naustet
er nytt med membran (2014/2018).
Ny sluk i kjeller. Se tilstandsrapport.

2.3. Hvem utførte arbeidet 1938. Nåværende eiere vet ikke dette.
50'taller: Nåværende eiere vet ikke dette.
1988: Karl Eilerås - Ingen egeninnsats eller
dugnad
2014: Kjellesvik og Severinsen, byggfirma -
Ingen egeninsats eller dugnad

2.4. Type arbeidskraft Se over
2.5. Byggmeldt? Ukjent/Ja 1938 og 50'tallet: Tegninger utarbeidet. Vet

ikke hva praksis var i kommunen den gang.
1988: Byggmeldt Ja (utvidelse av hytte)
2014: Byggmeldt Ja (nytt naust med
beboelse)

3 Tilbakeslag av avløpsvann Nei
4 Feil på utført arbeid

vann/avløp
Ja Ved installasjon av renseanlegg ble tank ikke

festet etter bruksanvisning av ansvarlig
entreprenør (Per B. Ønstensen - Sveio VVS).
Tom tank fløt opp ved regnvær og måtte
graves opp og re-innstalleres.
Det utføres kontroll av renseanlegg 2 ganger
i året etter krav fra kommune.

4.1. Ufaglært arbeidskraft Muligens Underentreprenør for gravearbeid ble stil til
disposisjon for Sveio VVS av Kjellesvik og
Severinsen.
Underentreprenørens fagkompetanse er
ukjent, men arbeidet skjedde under Sveio
VVS.

4.2. Arbeid uført av Se over
5 Problem med drenering

etc.?
Ja Se punkt 2 over. Se også Tilstandsrapport

6 Problem med ildsted Nei Vi har aldri hatt problem med peis. Ildstedet
ved siden av har vi aldri brukt. Vio er kjent
med sprekk i pipe på soverom. Vi har aldri
observert vannlekasje relatert til pipe/i
taket. Se imidlertid Tilstandsrapport.

7 Sprekker i mur/skjeve
gulv

Ja Gulv på bad i hytte er skjevt. Gulvet i kjeller i
hytte er skjevt, men heller mot sluk.
Der er sprekker i grunnmur i hytte mot veg.
Se ellers Tilstandsrapport

8 Sopp/Råteskade/skadedyr Ja Her henvises først og fremst til
Tilstandsrapport. Der er funnet muselort på
kjøkkenbenken om vinteren.

9 Skjeggkre Nei Det kjenner vi ikke til/det har vi ingen
kunnskaper om.
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10 Utettheter Ja Se Tilstandsrapport om dører, vinduer og
pipe/tak i stue i hytten samt gang i hytten.

10.1. Utbedring av tak Ja Se tilstandsrapport for hytten. Når det
samler seg for mye barnåler i renne på tak
over gang (50'tallet) lekker det i taket inne i
gangen på hytten. Det er ellers lagt nytt tak
(1988) over det gamle taket (1938).

10.2. Hvem utførte arbeidet? 1988: Byggmester Karl Eilerås - Ingen
egeninnsats eller dugnad

11 Arbeid på el-anlegg? Ja Fornyet i 1988 og helt ny tavle i 2014 i
forbindelse med bygging av nytt naust. Det
har også vært noen jordingsproblem.

11.1. Arbeid utført av? Person Elektro for alt tilknyttet naust.
Samme firma også ti diverse utbedringer.
Noen andre firma i forbindelse med
jordingsfeil. Har ikke liste over dette.

11.2. Samsvarserklæring? Nei Nei er svart for å være sikker fordi vi ikke
kan finne en slik. Tror allikevel at en slik
samsvarseklæring ble utferdiget i
forbindelse med naustbygging.

12 Kontroll av el-anlegg? Nei Det er bare utført kontroll av el-anlegg i
hytte i forbindelse med reprerasjoner
(spesielt jordingsfeil).

13 Ufaglært arbeidskraft? Nei Vi har ikke ført tilsyn med entreprenørenes
formelle kompetanse.

14 Kunnskap om
reguleringsplaner etc.

Kan ikke
besvares

Vi, nåværende eiere, har ingen kunnskap om
reguleringsplaner eller andre planer som
kan/gjør oss urolige med hensyn til bruk av
eiendom. Dersom en ønsker å dele
eiendommen opp vet vi at det må lages en
reguleringsplan. Ellers er det anmerkning til
grense mot nabo både mot øst og vest. Øst
gjelder nabo sin kai som delvis er inne på år
eiendom. Mot vest gjelder at vårt nye naust
er kommet litt over på nabnoens
eiendom.Det henvises ellers til Sveio
kommune og gjeldende reguleringsplan.

15 Heftelser? Ja Dersom Naustet blir revet en gang i
fremtiden og skal bygges opp på nytt må
nybygget ikke komme inn på
nauboeiendom.

16 Utleiedel? Nei Dette er en fritidseiendom. Det har aldri
vært leiet ut noe så langt (1938-2019). Det
skulle vel ikke være til hinder for framtidig
utleie av enter hytte eller naust.

16.1. Godkjenning av utleie? Nei Har aldri søkt
16.2. Radonmåling Nei Det er ikke noen oppholdsrom i kjeller i

hytten. Der er ikke kjeller i Naustet.
Annekset står på påler.
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17 Bruksendring Nei Ingen bruksendring har funnet sted. Naustet
er med beboelse som inkluderer bad og
kjøkken.

17.1. Godkjenning Ja Nytt naust er godkjent
18 Manglende Ferdigattest? Nei For opprinnelig hytte og naust - ukjent. For

hyttepåbygg (1988) og nytt naust (2018)
foreligger ferdigattest.

19 Skaderapporter? Ja Det henvises til Tilstandsrapport
20 Andre forhold Ja Se punkt om grenser mot nabo mot øst og

vest. Hver eiendom avgav 3 meter til veg i
sin tid.
Veg berører i liten grad eiendommen 82/22.
Veien beslaglegger øverste del av
eiendommen 82/65.
Se kart for nærmere detaljer. Det gjøres
ellers også oppmerksom på at salget også
inkluderer 1/3 av arealet av eiendommen
82/25 "Staumsnes" som er parkeringsplass
ved hovedveg.

videre punkt ikke relevante
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V 01.06.2018 Fritidseiendom fam. J A C O B S E N , Våganesvegen 47, 5550 Sveio Gnr. 82, Bnr .22
Situasjonsplan, deling mål.: 1: 500 dato : 01.06.18 tegn. 001
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Postadresse: Telefon: Telefaks: Org.nr.: Bankgiro: E-post:
Postboks 40 53 74 80 00 53 74 80 01 864967272 3240.08.87550 postmottak@sveio.kommune.no
5559 Sveio Fakturaadresse: Postboks 54, 5559 Sveio

Plan- og næringsavdelinga

Byggefirma Kjellesvik & Serverinsen

Dykkar ref.: Vår ref.: 2010000997-10/2018005786 Arkiv: GBR - 82/22 Dato: 04.05.2018

FERDIGATTEST, NAUST M. TILBYGG PÅ GNR. 82 BNR. 22

Me syner til søknad om ferdigattest, datert 25.04.2018.

Tiltakshavar: Bernt, Ivar og Jan Erik Jacobsen
Tiltakstype: Renovering naust m. tilbygg

Sluttkontrollen har ikkje avdekt feil som hindrar ferdigattest. Det vert i medhald av pbl § 21-10 gjeve
ferdigattest for bygningsnr. 173734026 og 173734026-1 (tilbygg) på gnr. 82 bnr. 22.

Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er skildra i søknad og løyve. Ferdigattesten er ikkje ei
stadfesting av teknisk kvalitet, men ei stadfesting av kommunen si avslutning av saken.

Med helsing

Kim Kendel

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift.

Ferdigattest naust
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Tegning original hytte 1938
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Påbygg hytte fra 50 tallet
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Påbygg hytte fra 1988
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Advokathjelp for boligeiere

Boligkjøperforsikring

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Trygghet ved boligkjøp

• Fullverdig advokathjelp ved kjøp
av ferdig oppført bolig

• Advokathjelp hele veien til
rettskraftig dom, om nødvendig

• Dekker motpartens omkostninger
forutsatt at HELP utpeker advokaten

• Ubegrenset dekning gir sterkere
posisjon i forhandlinger

• Boligselgerforsikring er selgers forsikring,
boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt

• Ingen egenandel

• 5 års varighet

• Følg saken din på Min side

BOLIGKJØPERFORSIKRING
PLUSS

Samme dekning som boligkjøper-
forsikring + fullverdig advokathjelp på
viktige rettsområder i privatlivet

• Samboeravtale/ektepakt

• Arv

• Håndverkertjenester og utleie

• Kjøp av kjøretøy og løsøre

• Naboforhold

• Tomtefeste, veiretter og andre
rettigheter over fast eiendom

• Plan- og bygningsrett

• Skatterettslige spørsmål og vedtak
rundt oppussing, utleie og eiendomsskatt

• Tilgang til digitale juridiske avtaler
via Min side

Hvis du får problemer ved boligkjøpet, trenger du ikke bekymre deg.
Vi håndterer krav mot selger og hans forsikringsselskap.

Boligkjøperforsikringen dekker all nødvendig advokathjelp for å avgjøre
om du har et krav mot selger etter avhendingsloven.

Med Boligkjøperforsikring Pluss får du i tillegg nødvendig advokathjelp
på de viktigste rettsområdene du kan støte på som boligeier.

Borettslagsbolig ogaksjeleilighet Kr 6 900
Selveierleilighet og rekkehus Kr 9 900
Ene-/tomannsbolig,
fritidsbolig og tomt Kr 13 900

Borettslagsbolig ogaksjeleilighet Kr 4 100
Selveierleilighet og rekkehus Kr 7 100
Ene-/tomannsbolig,
fritidsbolig og tomt Kr 11 100

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktssignering. Forsikringen betales sammen med
boligkjøpet. Tilleggsdekningen på kr 2 800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP Forsikring. Meglerforetaket mottar
kr 1 400/2 400 i kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen. Ingen egenandel for advokathjelp i boligkjøpssaker.
Egenandel kr 3 000 i øvrige tvistesaker dekket av Boligkjøperforsikring Pluss. Vi tar forbehold om prisendringer. Dersom
premien ikke er innbetalt ved overtagelse, vil avtalen bli kansellert. For komplette vilkår se www.help.no
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TA BILDE AV BUDSKJEM
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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: Våganesvegen 47, 5550 Sveio
Gnr. 82 Bnr. 22 og 65, samt 1/3 av Gnr. 82, Bnr. 25 i Sveio
Oppdragsnummer: 219163
basert på salgsoppgave datert 2019-06-21



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, finansieringsplan,
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold som for eksempel usikker finan-
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 atmegler harmulighet
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 flere eien-
dommer samtidig dersom man ikke ønsker
å kjøpe flere 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:

MariusKallevik / T: 90 77 69 49 / marius@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




