
EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Eiendomsmegler A Næring og Prosjekt

Oppdragsnr.

02220025

Selger 1 navn

Gunhild Alice Klæhaug

Gateadresse

Årvollvegen 47

Poststed

ÅKREHAMN

Postnr

4270

Er det dødsbo?

Nei Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

Nei Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

Nei Ja

Når kjøpte du eiendommen?

År 1993

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år 29

Antall måneder 6

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

Nei Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap Gjensidige

Polise/avtalenr. 84073486

Spørsmål for alle typer eiendommer

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

Nei Ja
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2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse

- 2 bad, i 2 etasje i hovedleilighet 2004/2005. Det byggmessige, membran og fliseleggingen ble utført av A.
Klæhaug. Begge badene ble helt nye med nye rør, ny membran og vannsikring, nye varmekabler og støp.
Rørarbeid: S.O. Lund. Elektrikk: Th. Kolbeinsen Instalasjon as. Dokumentasjon digitalt og på papir. - Bad i
kjellerleilighet 2016, er utført av faglært, Aibel: Varmekabler og støping, ETR Elektro & Telecom AS, Fliselegger:
Skude Mur. S.O. Lund Nye røropplegg i vegger, sanitærutstyr, dusjkabinett og skap med vask + to vegghengte
skap, ny varmtvannstank 2016 som er koblet direkte i installasjonen. Det er to sluker i rommet en til vaskemaskin og
en ved dusjkabinettet på andre siden av rommet. Dokumentasjon i boligmappe og på papir. Vaskekjeller: Det er lagt
fliser på gulv 1993 satt opp baderomsplater i våtsonen der hvor vaskemaskin og en vaskeromsvask henger på
veggen.

Arbeid utført av Byggmester Anders Klæhaug med våtromssertifikat

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Nei Ja

Beskrivelse
Dette ble fornyet i alle bad, det året som de ble renovert (2004/2005, 2016) "Tilleggsbad" i kjelleretasjen som er
beskrevet av Takstmann (TG3) har de siste 20 årene blitt brukt til klebod, der er det ikke gjort noe av eiger for å
oppgradere det som bad.

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Nei Ja

Beskrivelse Bad 2 i hovedetasjen inngår i nybygget fra 2003. Nye boligtegninger av huset er sendt inn og godkjent av
kommunen.

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

Nei Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse
Et barn kastet en større ting i toalettet i kjellerleiligheten og vi måtte stake det opp ca år 2010, Ingen problemer før
eller etter det. I forbindelse med veiprosjektet er det mottatt et informasjonsskriv om TV-Undersøkelse av private
avløpstikkledninger. Dette er arbeid knyttet til veiprosjektet og har ingen kostnad for huseier.

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

Nei Ja

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Nei Ja

Beskrivelse Den lille terrassen i sør utenfor hovedsoverom: Det er observert ujevnheter på gulvet under sanafilen.

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

Nei Ja

Beskrivelse Litt dårlig trekk når det er helt stille ute, det ble bedre når vi satte på en "vinddrevet pipehatt". -Ny stein lagt i ovnen
2022.

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

Nei Ja

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

Nei Ja

Beskrivelse Jeg har brukt litt maurmiddel på hellene på sørsiden når jeg har observert maur, på våren. Det kom inn litt maur i
kjelleren noen uker på våren, men det har ikke skjedd de to siste årene.

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Nei Ja
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11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse

Det er gjort endel arbeid knyttet til oppgradering av huset og garasjen: 1996 Utbygg vindfang: Hans Einar Einarsen
Elektrikk, spotter, utelys, varmekabler. 1999 Garasje: Elektrikker: Hans Erik Einarsen. 2001 byttet varmtvannstank,
hovedleilighet: Hans Einar Einarsen. 2004 Lite bad 2. etasje Elektrikker fra: Th. Kolbeinsen Installasjon. 2004
Hovedsoverom 2. Etasje: Th. Kolbeinsen 2004 Sentralstøvsuger: Kristian Einarsen: Sentralstøvsuger 2005 Stort
bad 2.etasje: Elektrikker fra Th. Kolbeinsen Installasjon: Elektikk, varmekabler, automatisk vindusåpner på takvindu.
spotter. 2008 ny termostat på varmekabler på soverom i første etasje. Th. Kolbeinsen Installasjon. 2011/2012
Kjøkken 2.etasje: Kolbeinsen Installasjon as. La opp tre nye kurser. Ekstra sikring for teknisk vegg i sør.10
Downlight, Varmekabler i flisene i gulvet, Koblet kjøkkenviften fra Villavent og koblet den til eget avtrekk over tak.
Kontakt og lys på loft. 2015 byttet spotter i gangtaket (1.utbygg) pga varme. 2016: Byttet dimmer på spotter,
hovedsoverom 2. Etasje: Th. Kolbeinsen Installasjon as 2016: Bad i kjellerleilighet ETR Elektro & Telecom AS,
Elektrisk arbeid på badet, koblet ny varmtvannstank, kontakt inni servantskap mm Membran, Varmekabler og støp
AIBEL. 2018: Norelco Elektro AS: Ny kurs og kontakt til varmepumpe og byttet termostat på kablene i vindfang.
2019: Norelco Elektro AS: Skiftet inntak og OV 1 Hovedfordeling og underfordeling til automatsikringer, inntak på
loftet i egen sikringsboks. For nok strøm til 2 seperate boenheter. Det foreligger samsvarserklæringer fra
Kolbeinsen Instalasjon, Norelco og AIBEL.

Arbeid utført av Th.Kolbeinsen Installasjon as, Norelco Elektro AS, Hans Kristian Einarsen, Hans Einar Einarsen,

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Nei Ja

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Nei Ja

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

Nei Ja

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

Nei Ja

Beskrivelse
Egeninnsats: legging av parkett i hovedsoverom 2. etasje, og parkett 2 soverom i kjelleren. Egeninnsats skiferheller
ved inngangen og heller i sør. Det er og laget 2 kummer og lagt dreneringsrør fra disse på det hellebelagte området
ved kjellerinngangen i Sør.

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse

Garasje 1999: Tegninger, søknad, forskaling, støyp og snekkerarbeid er utført av fagperson Byggmester Trygve
Klæhaug. Stein murt i front på garasjen er egeninnsats. Utbygg 1996: Tegninger, søknad, snekkerarbeid. utført av
Byggmester Trygve Klæhaug. Støpt helle og trapp: Trygve Klæhaug Lagt skiferheller på støpt trapp: Egeninnsats.
Utbygg 2003: Tegninger og søknad: Eskild Kvala, Støping og snekkerjobb: Byggmester Trygve Klæhaug og
Byggmester Anders Klæhaug. Egeninnsats: Parkett i hovedsoverom og soverom i kjelleren. 2013 Belegning stein
på gårdsplass/parkeringsplass: Jan Solvig 2020 Byttet pakninger på de store vinduene i stuen. Kalland as, glass og
tre utførte jobben. 2022 Det er satt opp helt ny skjermet og lydsikret terrasse, tett gulv med sanafilbelegg og
terassebord over. Levegg i god dimmensjon og vindusrekke. Alt arbeid utført av Hereid Bygg as. (Vegprosjekt
Haugalandspakken) Se boligmappe.

Arbeid utført av Byggmester Trygve Klæhaug, Byggmester Anders Klæhaug, Hereid Hus as

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

Nei Ja

Beskrivelse
Leilighet i kjelleren: Gulvet i stue/kjøkken ble rettet opp med rettemasse før en la parkett (2007). Byggmester
Anders Klæhaug. Leiligheten er for tiden utleid for kr 6900,- pr måned + strøm. (leiligheten har eget sikringskap og
strømmåler) Det er 2 måneders oppsigelsestid for begge parter.

17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

Beskrivelse
Huset ble bygget med godkjent leilighet, med store vinduer og ekstra lydsikring mellom etasjene (1986) Det
elektriske hovedforsynings-anlegget i huset ble oppgradert i 2018, med nytt inntak og større hovedsikringer (OV1
Hovedfordeling og Underfordeling) som etter dagens standard skal dekke to boenheter.
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18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Nei Ja

Beskrivelse Huset er bygget på to ganger. 1996 Vindfang/ inngangsparti. 2003 Større hovedsoverom og bad knyttet til
hovedsoverom i 2. etasje. Og soverom og bod i 1. etasje.

18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

Beskrivelse Det foreligger nye tegninger av huset. av Arkitekt Eskild Kvala. Det er søkt kommunen om begge utbyggene og
garasje.

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

Nei Ja

Beskrivelse
Det er planlagt en vei forran huset. Veien er planlagt ferdigstilt høsten 2024. Veien kommer noen meter vest for
tomtegrensen og vedrører ikke boligtomten. Veien er en del av Haugalandspakken og beboerne i området blir
ivaretatt med lydsikringstiltak og oppfølging knyttet til prosjektet.

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Nei Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

Nei Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Nei Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Nei Ja

24 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)?

Nei Ja

Beskrivelse Til Orientering: Det stikker en gammel kommunal vannledning inn på tomten i søre enden. Kommunen er orientert
om den. Den ligger nedgravd nord for sandkassen i hagen.
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Tilleggskommentar

Megler overtar dokumenter, målebrev, samsvarserklæringer, hustegninger mm.

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 forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt
eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven 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. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt
(budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler. 

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må
egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny
signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede 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.

ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet 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.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20
(aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i
forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring.

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

Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.
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Gunhild Klæhaug
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This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.→      

The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. 
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→      
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