
Dalbygda 82 og 84, 5567 SKJOLDASTRAUMEN

SKJOLDASTRAUMEN

Stor gård som tidligere var to gårder  
‑ to boligtun ‑ mye jakt ‑ store  
landområder i en samlet teig. 

: m² /  Tomt: 2026200m²
Antall soverom: 5 /  Byggeår: 1971

Prisantydning

6 290 000,‑
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Adresse: Dalbygda 82 og 84, 5567 SKJOLDASTRAUMEN
Nåværende eier: Astrid Munkhus
Matrikkelnummer: Gnr. 116, Bnr. 1 i Tysvær kommune.
Oppdragsnummer: 01220045
Oppdragsansvarlig/ ansvarlig megler: Vidar Opheim
Meglerforetak: Eiendomsmegler A AS, Org. nr. NO 893527702 MVA 



Boligtype: Landbruksoppdrag
Byggeår: 1971
: Antall soverom: 5
Etasje: 2
Energimerke: Ikke angitt 
Tomtestørrelse: 2026200m²
Eierform: Eiet
Parkering:  På egen tomt. 



 

 



Økonomi
Prisantydning
kr 6 290 000

Omkostninger
Kr 171 070
Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum 
Tinglysing pantedokument kr. 585,‑ 
Tinglysing skjøte kr. 585,‑
Gebyr e‑tinglysing kr. 250,‑ 
Boligkjøperforsikring(valgfri) kr. 12.400,‑
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at  
eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2,5%  
av endelig kjøpesum.

Totalt inkl. omk.
Kr 6 461 070

Kommunale avgifter
Kr 12 837 per 2021
Det er fire terminer pr år. Kommunale avigifter gjelder feiing, vann og slam. 
Renovasjonsavgift og slamtømming blir administrert og fakturert direkte fra  
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM).

Info formuesverdi
Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli  
ca 30% av markedsverdi.



Stor gård som tidligere var to  
gårder ‑ to boligtun ‑ mye jakt ‑  
store landområder i en samlet teig. 
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Beskrivelse
‑ Gården har svært store utmarksarealer (mer enn 1100 dekar). 
‑ Dalbygda 82 ‑ 116/ 1 (sør): Gardstun med bolighus fra 1971, driftsbygning (1960),  
verkstad (1971), redskapshus (1970) og garasje m.m. 5 sov. 
‑ Dalbygda 84 – 116/ 2 (ligger ca. 400 m nord for Dalbygda 82): Bolighus fra 1950 med  
driftsbygning. 4 sov. 
‑ Jaktvelde ‑ gården har tre hjorter og fire rådyr per 2022. Jakta er utleid i ytterliggere  
7 år.
‑ I følge gårdskartet har gården et samlet areal på 2026 dekar (da). Av arealet er 114  
da fulldyrket jord. 123 da innmarksbeite, 674 da skog og 1115 da utmarksareal/ annet  
areal. Gården er sammenhengende fra Dalavegen til fjells. Jorda er delvis flatlendt  
og delvis skånende god maskinjord.
‑ Elv renner gjennom eiendommen. 
‑ Bortpaktet frem til 16.06.2027 for kr. 40 000 per år.

Bygningsinformasjon
Isolert reisverk i tre. Betongpanner på tak. Støpt grunnmur. Utvendig trekledning. 

Innredning av soverom på loft i hovedhuset er ikke omsøkt godkjent i kommunen. På  
tegningene mottatt fra kommunen er loftet i sin helhet tegnet inn som et stort åpent  
tørkeloft. 

Innhold
Gården passer kanskje aller best til sauehold i dag med muligheter for å ha mange  
sauer innendørs, med nokså enkle grep, og svært store utmarksarealer (mer enn 1100  
dekar). Driften på gården har tidligere vært basert på melkeproduksjon og  
slakteokser. Husdyrholdet på gården er nå avviklet og det er ikke lengre melkekvote  
på gården. Jordbruksarealet er bortleid for kr. 40 000 i året (fra 16.06.2017) med årlig  
justering jmf. konsumprisindeksen. Leieavtalen varer frem til 16.06.2027. Leieavtalen  
vedlagt salgsoppgaven. 

Dalbygda 82 ‑ 116/ 1 (sør):
Gardstun med bolighus, driftsbygning, verkstad, redskapshus og garasje m.m.

Boligen:
Bygget ca i 1971 og grunnflate på ca. 100 kvm. 

Tak over inngangsparti med støpt plate foran inngangsdør. Inngang til gang med  
gulvbelegg, garderobe med forheng og malt panel på vegger. Trapp opp til  
hovedetasjen. 

Bod med støpt gulv, fastmonterte hyller og innlagt belysning. 

Soverom med teppe på gulv og malt tapet på vegger.

Mellomgang med fliser på gulv og innebygget skap. 

Rom med vask og fliser på gulv, reflektorovn og to innebygde skap. 

Bad med fliser og varmekabler på gulv, stor dusjnisje, baderomsplater på vegg,  
elektrisk vifte og wc. 



Garasje i flukt med boligen. 

2. etasje:
Trapp med belegg i trinn opp til gang med teppe på gulv og trapp videre opp til  
loftsetasjen. 

Bad med gulvbelegg, badekar med dusjmulighet, reflektorovn på vegg, wc,  
baderomsinnredning med tre underskap og dobbelt speilskap. Badet er lite men  
grenser til soverom og vil kunne utvides (krever søknad). 

Soverom med teppe på gulv, malt tapet på vegger, to doble garderobeskap med  
småskap over.

Dobbelt soverom med teppe på gulv, to doble garderobeskap, småskap over,  
tapetserte vegger og ekstra innebygget skap. Utgang til balkong/ altan. 

Kjøkken med gulvbelegg, spiseplass, panelovn, opplegg for oppvaskmaskin, dobbel  
nedfelt vask i aluminiumsplate med ekstra laminatbekeplate. Over‑ og underskap.  
Det er fliser mellom innredningene. Det er også over‑ og underskap med komfyr på  
sidevegg. Innredning fra ca. 1990. Skyvedør til stue.

Stua har eikeparkett, varmepumpe, nyere vedovn (kleberstein fra Contura), utgang  
til terrasseplatting på bakken og hage. 

Loft:
Teppe i trinn opp til loftsetasjen som har en stor mellomgang med teppe på gulv,  
panelte tak og skråvegger samt store kott på begge sider. 

To store soverom med teppe på gulv, tapet på vegger og panel i skråtak. Innebygde  
skap. 

Driftsbygning:
Bygget for melkeproduksjon rundt 1960. Støpt grunnmur, eternitt‑tak og delvis  
stålplater på tak. Grunnflate på storfefjosen/ hovedkroppen er ca. 200 kvm. I tillegg  
kommer siloer/ fôrlager. Siloene er 3 stk. med diameter 5‑6 m og 10 m lagringshøyde. 

Kjelleren består av gjødselslager og redskapsrom. 1. Etg. består av melkerom,  
storfefjos, med 22 båsplasser for kyr, samt ungdyrsplasser og plass for kalver.  
Måkeanlegg. Låvebro med enkel tilkomst til romslig låve som er benyttet til  
redskapsrom/ fôrlager. 

Driftbygningen trenger oppgradering og fornying. Kan enkelt ombygges for  
sauehold.

Verksted:
Bygget i ca 1981, støpt plate, stålplater på tak og grunnflate på 144 kvm. 

Redskapshus: Bygget om lag 1970, aluminiumsplater på vegg, eternitt‑plater på tak  
og grunnflate på 112 kvm.

Garasje ved siden av bolighuset.



Pumpehus (fra tida før eiendommen ble tilknyttet offentlig vann). 

Potetkjeller i jordhaug ved siden av boligen. 

Dalbygda 84 – 116/ 2 (ligger ca. 400m nord for Dalbygda 82):
Bolighus med driftsbygning. Renoveringsobjekt. 

Boligen ble bygget ca. 1950 og består av kjeller med vaskerom m/ dusj og wc samt  
en bod. Første etasje består av inngang, kjøkken, to stuer og bad med dusj og wc.  
Loft består av 4 soverom. Boligen er utleid p.d.d.

Driftsbygningen er på 150 kvm grunnflate og ble tidligere brukt til ungdyr og okser.  
Kjelleren består av gjødselslager, samt tilbygget gjødselslager som ble bygget rundt  
1980‑1990. Enkel låvebro til tårnsilo. 

Standard
Normalt standard for byggeår. Det er gjort lite oppgraderinger av standard. 

Hvitevarer
Kun hvitevarer som står i huset på visning vil medfølge kjøpet. 

Ferdigattest
Det ble gitt midlertidig brukstillatelse 14.04.1972. Følgende arbeider gjenstod da: 
‑ Gulv på loft. 
‑ Isolering av ventilasjonskanaler. 
‑ Tapet og gulvbelegg i soverom i kjeller.
‑ Ventiler i garasje og dør mangler. 
‑ Noe utvendig puss.
‑ Takvann må føres bort fra huset. 

Arvingene vet ikke nøyaktig hva som er gjort av dette og vi ber interessenter gjøre  
ekstra undersøkelser omkring dette på visningen. Alt skulle etter tillatelsen vært utført  
innen 01.02.1973. 

Ferdigattest/ brukstillatelse datert
13.04.1972.

Adgang til utleie
Boplikt på våningshus. Kårhusbolig kan fritt leies ut. 

Oppvarming
Vedovn i stua. Varmepumpe. 



Tomt/ beskaffenhet
Gården har god arrondering og er sammenhengende fra Dalvegen i sør til grensa  
mot Vindafjord i nord/ øst. I følge gårdskartet har gården et samlet areal på 2026  
dekar (da). Av arealet er 114 da fulldyrket jord. 123 da innmarksbeite, 674 da skog og  
1115 da utmarksareal/ annet areal. Gården er sammenhengende fra Dalavegen til  
fjells. Jorda er delvis flatlendt og delvis skånende god maskinjord. Jorda fremstår i god  
hevd, synes å være godt drenert, blir benyttet til grasproduksjon og gir gode avlinger. 

Skog og utmarksarealet ligger sammenhengende fra innmarksbeitet opp mot fjellet til  
grensa mot Vats. Skogen er på 675 da. og består hovedsaklig av lauvskog. Deler av  
skogen har veiutløsning. 

Et mindre areal mot nord‑øst på bnr 2 er regulert "Ras‑ og skredfare". Å få oppført  
bygninger her vil kreve dispensasjon. 

Elv renner gjennom eiendommen. 

Bruksnummer 3 virker å være slått sammen med bruksnummer 2, men alle tre  
bruksnumre vil bli overført kjøper. Eiendommen er en del av en driftsenhet i  
landbruket som består av bruksnummer 1, 2 og 3.

Arealer og grenser er hentet fra gårdskart og kommunale kart. Disse er omtrentlig  
angitt da utskilling av eiendom opprinnelig ble utført i 1902 og at en del av  
koordinatene i matrikkelbrev er beskrevet som middels eller mindre nøyaktig angitt.  
På vedlagte bilder er det av fotograf tegnet inn grenselinjer. Disse er ikke nøyaktig  
angitt, men ment som illustrasjon ut fra gårdskart.

Tomtetype
Eiet

Tomtestørrelse
2026200 kvm

Vei/ vann/ kolakk
Tilknyttet offentlig vann. Privat avløp med septiktank tilknyttet kommunal tømming.  
Dette gjelder begge gårdene/ boligene. 

Beliggenhet
Eiendommen ligger i Dalbygda i Skjoldastraumen i Tysvær kommune. Det er ca. 1,6  
km til Skjoldastraumen.

I nærområdet finner en badeplass og båthavn. Kort avstand til dagligvarebutikk og  
bensinstasjon. Området byr på flotte turområder, både langs sjøen, men også i  
terrenget i nærområdet. Straumen er draumen! Bygdalaget har etablert en årsplan  
med faste aktiviteter; 17. mai‑markering, rydding av Notaflåt og rydding/ pynting av  
Skjoldastraumen sentrum, Sankthansfeiring, Slusedagen, Slusedans, Sluseløp, fakkeltog  
og julegrantenning og julebelysning i sentrum for å nevne noe. Slusene og kulturen  
rundt er Straumens identitet.

Selve bygda har ca. 900 innbyggere (2017 tall), som er fordelt på gardsbruk,  
byggefelt og mindre tettsteder. Befolkningen i Skjoldastraumen har økt med over 10%  
de siste 10 årene. 
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Dersom vi tar utgangspunkt i Haugesund fra vest, er det ca. 30 km. kjøring på fine  
veier inn til Skjoldastraumen. Fra sør kan man seile inn Hervikfjorden ved Kårstø, over i  
Skjoldafjorden og inn til selve saltvannsslusa i Skjoldastraumen. Den eneste i Norden  
som er i drift. Selve straumen skifter retning med flo og fjære. Ved flo renner sjøvannet  
inn i fjordbassenget. Når sjøen fjærer ut igjen, renner sjøvannet ut mot Boknafjorden.  
Selve slusa ble startet bygget i 1908. De feiret 110‑årsjubileum i 2018, samtidig som  
mye av oppussinga av de gamle sluseportene var gjennomført. 

Aktiviteter:
Skjoldastraumen camping, ca. 500 m i retning mot Nedstrand på østsida av  
Straumen.

Skole med barnehage, fotballbane og fotballbinge. Ny barnehage ikke så langt  
skolen.

Grendasenteret, som ligger tett ved Slusa, har lokale for utleie til privat samt lag og  
foreninger. Det foregår et konstruktivt samarbeide med Tysvær kommune hvor bygda  
selv skal overta, utvida og drive senteret.

Notaflot
Rett før grendasenteret, kan en svinge ned til Notaflot, hvor badeplassen ligger. Dette  
området blir også benyttet til friluftaktiviteter om sommeren. Sankthans‑dans,  
musikkarrangement m.m.

Populært fiskested
I selve saltvannsstraumen er det populært å fiske hele året, men selvsagt mest om  
sommeren. Ivrige fluefiskere er på rekordjakt her. Det fiskes etter de fleste typer  
saltvannsfisk, også ål. Selve straumen er kåret til en av Norges beste fiskesteder.

Slusedagen
Har alt lange tradisjoner lørdagen nærmest opp til Sankthans.
Da er det egen restaurant, salgsboder, spesielle arrangement for barn,  
fiskekonkurranse m.m.

For mer info om Skjoldastraumen se www.skjoldastraumen.no 

Adkomst
Tilkomsten til gården går over fylkes/ kommunal vei og kort privat gårdsvei. 

Regulering
Kommuneplan for Tysvær 2015 ‑ 2027 gjelder. Vedtatt 08.09.2015. 

LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet  
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 

Bebyggelsen
Gårder og hovedsaklig frittliggende eneboliger. 

Barnehage/ Skole/ Fritid
Straumen skule (1.‑7. klasse) er en fådelt skole med 86 elever og 19 voksne. Skolen  
ligger på en høyde med flott utsikt over fjorden og bygda Skjoldastraumen. Bygda  



har både barnehage, butikk, kirke, bedehus, bensinstasjon, campingplass, sluse og  
grendasenter.

Skolen har tilgang til sjø, vann, skog og fjell i nærområdet og har egen robåt og  
kanoer. I skoleåret har skolen SFO som er åpen før og etter skoletid mellom kl. 07.00  
‑16.30.



Diverse
Eiendommen er en odelseiendom. Selger garanterer at alle myndige personer med  
odelsrett vil fraskrive seg odelsretten før overtagelse finner sted. Odlinger er tre søsken  
i voksen alder og fire barn under 18 år. De er 14 år, 17 år og to på 16 år. De kan ikke  
fraskrive seg odelsretten når de ikke er myndige, men de kan heller ikke benytte seg  
av odelsretten i denne omgang da de er for unge. 

Eiendommen krever konsesjon. Eiendommen er underlagt priskontroll som del av  
konsesjonsbehandlingen. 

Det er bo‑ og driveplikt på gården. 

Jaktvelde ‑ gården har tre hjorter og fire rådyr per 2022. Jakta er utleid i ytterliggere 7  
år (2030) for kr. 5000 per år. Disse inntektene vil tilfalle ny eier. 

Det er gjort funn av kulturminne på gården med lokalitetsnummer 34768. Matrikkelført  
16.01.2010. Oppdatert 08.01.2017. Arkeologisk lokalitet. Vernetype: Uavklart.  
Funnlokalitet for bryne og slipestein fra Jernalder. GPS posisjon 5.63505416,  
59.43400268.

Inntegnede grenser på bilder er omtrentlige og avvik fra dette må aksepteres av  
kjøper. Det vises til gårdskart for antatte grenser. 

Takstmann
Arne Risøy

Type takst
Landbrukstakst

Verditakst
6 300 000

Dødsbo
Kjøper er gjort kjent med at eiendommen selges på vegne av dødsbo og at selger er  
arvinger. Kjøper er dermed innforstått med at selger har begrenset kunnskap om  
eiendommen generelt.

Sentrale lover
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres  
kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle  
salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers  
egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i  
salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke  
påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest  
dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye,  
gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan  
ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved  
undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører  
seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis  
eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder,  
type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt  
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tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare  
dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt  
eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt  
brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik  
bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter  
overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som  
nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en  
mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk  
areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et  
eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/ kostnader opptil et  
beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen  
«som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3‑9, 1. ledd 2. pktm.  
Avhendingsloven § 3‑3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres  
som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3‑8. Informasjon om kjøpers  
undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye,  
gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes  
kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som  
ledd i næringsvirksomhet.

Konsesjon
Ja

Odelsrett
Ja

Bo‑ og driveplikt
Ja

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking /  kjøpers innbetaling
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre  
kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på  
bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet  
identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om  
kundeforholdets formål og tilsiktede art.

 Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere  
kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

 Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i  
en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

 Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med  
en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til  
å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.  
Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering
Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av  
Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes og Aakra Sparebank sine  
rådgivere.

Boligselgerforsikring



Selger har tegnet boligselgerforsikring. Denne dekker kun de to bolighusene og  
garasjen.

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring.  
Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer  
advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en  
egenandel på kr. 4000,‑ utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen  
tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne.  
Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i  
salgsoppgaven.

Servitutter
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger  
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1146/ 116/ 1:
19.02.1877 ‑ Dokumentnr: 900029 ‑ Utskifting 
Gjelder denne registerenheten med flere 

23.05.1877 ‑ Dokumentnr: 900030 ‑ Erklæring/ avtale
Gjerdeskjønn. 
Gjelder denne registerenheten med flere 

05.12.1951 ‑ Dokumentnr: 3476 ‑ Utskifting 
Gjelder denne registerenheten med flere 

31.10.1956 ‑ Dokumentnr: 3815 ‑ Jordskifte
GRUNNEIERERKLÆRING TIL KARMSUND KRAFTLAG. 
Gjelder denne registerenheten med flere 

03.05.1958 ‑ Dokumentnr: 944 ‑ Erklæring/ avtale
Grunnavståelse m.v. veien Langelandsveien‑Øygardsbroen. 
Gjelder denne registerenheten med flere 

08.02.1973 ‑ Dokumentnr: 949 ‑ Skjønn
Gjelder denne registerenheten med flere 

12.01.1984 ‑ Dokumentnr: 344 ‑ Erklæring/ avtale
Meglers kommentar: Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i 
forbindelse med senking/ lukking av grøft/ bekk. 
Gjelder denne registerenheten med flere. 

08.08.1986 ‑ Dokumentnr: 8372 ‑ Erklæring/ avtale
Avtale om utvidelse av klausulert areal i forb. med 
kraftlinjen Karmsund‑Sauda. 
Meglers kommentar: Skogryddingsbelte skal være 2m ut fra ytre fase og  
byggeforbudsbeltet skal være 10m ut fra ytre fase. Det ble betalt et engangsbeløp  
på kr. 2000 fra Norsk hydro til grunneier i 1986. Gjelder fremføring av to kraftlinjer fra  
Karmsund til Austrheim i Sauda. 



18.11.2020 ‑ Dokumentnr: 3354006 ‑ Bestemmelse om jaktrett
Rettighetshaver: Halvorsen Magnar 
Rettighetshaver: Halvorsen Morten 
Og deres etterkommere 
Gjelder denne registerenheten med flere.
Meglers kommentar: Gjelder retten til all jakt på eiendommene fra 13.11.2020 til  
13.11.2030. Medfølger også rett il bruke adkomstveier i perioden samt å kunne rydde  
stier/ veier for fremkommelighet samt å kunne plassere jaktbu på egnet sted i  
terrenget og eventuelle jakttårn ute i terrenget. Hver november sakl det betales kr.  
5000 per år til eier for denne retten. Fremtidige inntekter fra utleien vil tilfalle kjøper fra  
og med nov 2023. 

18.11.2020 ‑ Dokumentnr: 3354006 ‑ Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Halvorsen Magnar 
Rettighetshaver: Halvorsen Morten 
Gjelder denne registerenheten med flere 
Meglers kommentar: Se over. 

Dokumentnr: 900741 ‑ Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE ‑ BESTÅENDE EIENDOM 

11.10.1902 ‑ Dokumentnr: 900037 ‑ Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1146 Gnr:116 Bnr:2 

09.06.1921 ‑ Dokumentnr: 900098 ‑ Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1146 Gnr:116 Bnr:3 

19.05.1930 ‑ Dokumentnr: 900060 ‑ Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1146 Gnr:116 Bnr:4 

Budgiving
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"‑knappen på våre annonser for å  
registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere  
budet elektronisk.

Fremgangsmåte ved budgivning
Benytt "Gi bud"‑knappen i finnannonse for å legge inn bud på en eiendom. Registrer  
deg med legitimasjon og signatur, og du kan benytte din innlogging til å legge inn  
bud på hvilken som helst av Eiendomsmegler A sine eiendommer. Din identitet og  
signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt  
beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Du mottar  
en SMS‑kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Registrer  
budforhøyelser ved å logge inn på nytt brukernavn og passord. Du kan også sende  
svar til SMS‑kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud  
gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som  
mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter  
siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver  



når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste  
ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på  
eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i  
budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for  
at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter,  
må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet  
før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på  
minimum 30 minutter fra budet inngis.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel  
er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en  
kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt  
salgsoppgaven.

Vedlegg
Landbrukstakst datert 29.09.22 og egenerklæring. 

Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven
Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av  
eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Meglerfirmaets vederlag fra oppdragsgiver
Provisjon 2,5% av salgssum
Markedsføringspakke kr 19 900,‑ 
Oppgjørsgebyr kr 9 900,‑ 
Tilretteleggingsgebyr kr 9 900,‑ 
Fotopakke m/ luftfoto, video og 3D‑tegning kr 8 500,‑ 
Dokumentinnhenting og tinglysing kr 6 800,‑ 

Salgsgaranti: inget salg ‑ ingen regning ‑ heller ingen bindingstid

Kontaktperson
Vidar Opheim
Eiendomsmegler
vidar@em‑a.no
Tlf: 926 62 816

Salgsoppgavedato
Dette dokumentet ble lagret 11.01.2023



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



Målestokk 1: 12500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 03.11.2022 12:36
Eiendomsdata verifisert: 03.11.2022 12:36

GÅRDSKART  1146-116/1/0

116/1/0-116/2/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog *
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke kartlagt
Sum

114.5
0.0

122.6
674.7

1029.1
85.3

0.0
2026.2

237.1

2026.2

674.7

1114.4
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt





















EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Eiendomsmegler A

Oppdragsnr.

01220045

Selger 1 navn

Astrid Munkhus

Gateadresse

Dalbygda 82 og 84

Poststed

SKJOLDASTRAUMEN

Postnr

5567

Er det dødsbo?
Nei Ja

Avdødes navn Gudmund Kåre Munkhus

Er det salg ved fullmakt?
Nei Ja

Hjemmelshavers navn Gudmund Kåre Munkhus

Har du kjennskap til eiendommen?
Nei Ja

Initialer selger: AM 1
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Tilleggskommentar

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved
eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med
bistand av teknisk sakkyndig. 

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.

Initialer selger: AM 2
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E-Signing validated secured by

NAME OF SIGNER

Astrid Munkhus
IDENTIFIER

858e14c4fe8f9ffd7e302542
f386983f19b9c675

TIME

21.11.2022 
14:05:55 UTC

ELECTRONIC ID

Signer authenticated by 
Nets One time code

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. 
Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.

→      

For more information about document formats, see https://www.nets.eu/developer→      
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Les alt om boligkjøperforsikring på

eiendom.soderbergpartners.no

Boligkjøperforsikring

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos Gar-Bo Försäkring AB. 

*Det tas forbehold om pris- og vilkårsendringer. 

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette  
koste deg både tid og penger.

Spar 
verdifull 
tid 

Unngå 
bekymring 
og stress

Få 
advokatkostnadene 
dekket

med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender hvis du 

oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og 

jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. De står klare til å hjelpe

deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre

deg for egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

NÅR 
Du kjøper forsikringen  

når du kjøper en brukt 

bolig. Da gjelder  

avhendingsloven. 

HVOR 
Du kjøper forsikringen 

via en digital bestillings- 

løsning i etterkant av 

budaksept, eller hos 

eiendomsmegler senest 

ved kontraktsmøte. 

HVORDAN 
Forsikringsbevis og  

 vilkår sendes per 

e-post.

Pris:

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom:

Kr 6 000
Seksjonert eiendom/aksjebolig:

Kr 8 500
Enebolig/fritid/tomt:

Kr 12 400

Få hjelpen
du trenger!

Til deg som 
kjøper bolig

Få hjelpen
du trenger!



Forbrukerinformasjon 
om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, 

Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved 

Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmegler-

foretakenes Forening og Norges Eiendomsmegler-

forbund, på grunnlag av blant annet forskrift om 

eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som 

forbrukermyndighetene og organisasjonene an-

befaler benyttet ved budgivning på eiendommen. 

Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de vik-

tigste 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.

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i 
forbindelse med ikrafttredelse av endringer i 
eiendomsmeglingsforskriften.

Norges Eiendomsforbund

firmapost@nef.no

nef.no



1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle 

bud på eiendommen, herunder om relevante 

forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som for-

midler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til 

skriftlighet gjelder også budforhøyelser og mot-

bud, 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, budgivers 

kontaktinformasjon, finansieringsplan, aksept-

frist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold 

som for eksempel usikker finansiering, 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 forsvarlig 

avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. 

der oppdragsgiver er forbruker) skal megler-

en ikke formidle bud med kortere akseptfrist 

enn 12.00 første virkedag etter siste annonserte 

visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke 

sette en kortere akseptfrist enn at megler har 

mulighet til, så langt det er nødvendig, å ori-

entere oppdragsgiver, budgivere og øvrige 

interessenter 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 interessenter et tilstrekkelig 

grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fra-

råde 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.

Gjennomføring av budgivning

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og 

mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye 

og høyere bud og eventuelle forbehold. 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 budgiver kreve kopi av budjour-

nalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger 

uten ugrunnet opphold etter at handel er kom-

met i stand. Dersom det er viktig for budgiver 

å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes 

gjennom fullmektig.

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 akseptfristens 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 eiendom-

mer 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 inn-

gått 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.

liktige avtalerettslige forhold



FINANSIERINGSPLAN
Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller å forkaste ethvert bud. Likeledes er 
undertegnede klar over at budet er bindende for meg/oss når det kommer til selgers kunnskap. 
Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. 
Undertegnede er kjent med at bud kan kreves fremlagt av kjøper ref. regler for budgivning.

Låneinstitusjon

Referanse

Nåværende bud er bindende for undertegnede til og med den overtagelsesdato

Ønsket 
overtagelsesdato

kl
(Budet er bindende til kl 16.00 denne dag, hvis annet klokkeslett ikke er angitt).

Kjøpesum kr

Navn

Adresse

Postnr/sted

E-post

Telefon

Personnr.

Signatur/ 

sted/dato

Eventuelle 

forbehold

Kopi av legitimasjon

Eiendomsmegler A, Haraldsgata 117, 5527 Haugesund. Postboks 450, 5501 Haugesund. T: 52 80 43 00

UNDERTEGNEDE INNGIR FØLGENDE BUD PÅ OVERNEMNTE EIENDOM:

BUDSKJEMA

DALBYGDA 82 OG 84, 5567  
Gnr. 116, Bnr. 1 i Tysvær kommune.
Oppdragsnr: 01220045 Vidar Opheim, +47 926 62 816




