
Kaigata 16, 4280 SKUDENESHAVN

SKUDENESHAVN

Særpreget, innholdsrik og helhetlig  
forretningseiendom med god  
eksponering i sentrum. Gode  
parkeringsmuligheter.

BRA: 674 m² /   Tomt: 506.3m²

Prisantydning

5 400 000,‑
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Adresse: Kaigata 16, 4280 SKUDENESHAVN
Nåværende eier:  Skudenes & Aakra Sparebank
Matrikkelnummer: Gnr. 57, Bnr. 123 Karmøy kommune.
Oppdragsnummer: 01220028
Oppdragsansvarlig/  ansvarlig megler: Niels Christian Hald
Meglerforetak: Eiendomsmegler A AS, Org. nr. NO 893527702 MVA 



Boligtype: Forretning/  butikk
Bra: 674m²
Energimerke: Ikke angitt 
Tomtestørrelse: 506.3m²
Eierform: Eiet
Parkering: Parkering på egen grunn, med regulert adkomst. 



Fasade 5

Fasade 1



Økonomi
Prisantydning
kr 5 400 000

Omkostninger
Kr 136 170
Dokumentavgift til staten 2,5% av avtalt kjøpesum. 
Tinglysning skjøte kr 585,‑ 
Tinglysning pr panteobligasjon kr 585,‑ 
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 5 536 170

Eiendomsskatt
Kr 16 429 per 2021
7 promille av takst, vedtatt 01.07.2019.

Kommunale avgifter
Kr 29 936 per 2021
Vann, avløp og renovasjon. Det er installert vannmåler, og kostnad for vann  
og avløp vil variere med forbruket. 

Formuesverdi primær
Kr 2 347 000 per 2021



Særpreget, innholdsrik og helhetlig  
forretningseiendom med god  
eksponering i sentrum. Gode  
parkeringsmuligheter.
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Beskrivelse
Næringsbygning oppført i fire etasjer. Bygningen har vært i bruk som banklokale og  
kontor. Bygget ble ferdigstilt 31.08.79 for Rogalandsbanken AS. Skudenes & Aakra  
sparebank kjøpte bygget i august 1994 og utførte oppgradering/  renovering av  
overflater. Tilstanden er generelt i god stand alder tatt i betraktning. 

Bygningsinformasjon
Fra tilstandsrapporten: Næringsbygning oppført i fire etasjer. Kjeller i betong, under  
terreng. Betong/  trekonstruksjon over bakken, med limtredragere, bindingsverk og  
liggende trekledning. Takkonstruksjon i tre tekket med betongtakstein. Under  
kjellernivå er det en utsparing med grunnvannspumper som er normalt i området.  
Nåværende eier opplyser at de ikke
har hatt grunnvann opp i kjeller. 
Bygningen har vært i bruk som banklokale og kontor. Bygningen er bygget sammen  
med nabobygningen med en balkong som eies av nabobygg. Nåværende eier  
overtok bygningen i 1994, og utførte oppgradering/  renovering av overflater.
Sanitærutstyr og overflater på toalettrom og i kjeller er i hovedsak fra byggeår.
Tilstanden er generelt i god stand alder tatt i betraktning. Fasaden mot sør er noe  
værslitt, og limtredragere har noe slitasje.
Metallbeslag i fasaden er noe preget av elde og slitasje, og bør skiftes ut i nær  
fremtid. Ellers fremstår bygningen som godt
vedlikeholdt. Se ellers punktene under bygningsdelene.
Bygningen strekker seg ca 2,4m over grensen til naboeiendommen. Selger besørger  
grensejustering mot naboeiendom. Tomtestørrelsen forventes da å øke med ca 70  
m2, hvorav ca 35 m2 er bebygget.

Innhold
Kjeller 190 m2 BRA: Trapperom, Gang med trapp, Hvelv, gang, Arkiv/  tilfluktsrom, Sluse  
med dusj, 2 garderober med toalettrom og Teknisk rom. 
1. etasje 188 m2 BRA: Trapperom, Vindfang/  entrè, Ekspedisjon, 3 kontorceller, Data/    
serverrom, forrom med vask og toalettrom.
2. etasje 196 m2 BRA: 2 trapperom, Kantine, Kursrom, 3 kontorceller, Forkontor med  
tekjøkken, 2 toalettrom og gang.
Loft 100 m2 BRA: Trapperom, Disponibelt rom og Ventilasjonsrom.

Standard
Tilstanden er generelt i god stand alder tatt i betraktning. Sed forøvrig vedlagte  
Tilstandsrapport datert 26.10.2022.

Moderniseringer og påkostninger
Nåværende eier overtok bygningen i 1994, og utførte oppgradering/  renovering av  
overflater.

Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest på ventilasjonsanlegg datert 05.06.2009. I følge kommunen  
foreligger det ikke øvrige brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er ikke uvanlig med  
tanke på byggeår. Evt. ombygging/  bruksendring etter dagens regelverk vil være  
søknadspliktig/  kreve ferdigattest.



Oppvarming
Elektrisk oppvarming med panelovner. Varmepumpe til serverrom. Antatt benyttet til  
kjøling. Ventilasjonsaggregat på loft, med varmegjengiver, se eget punkt om  
ventilasjon.



Tomt/    beskaffenhet
Opparbeidet parkeringsplass på baksiden av bygget, samt beplantet rabatt mot  
FV547. Tomteareal er opplyst av Karmøy kommune, og grensene er angitt som sikre.  
Skylddelingsforretningen foreligger ikke i offentlige registre.
Selger besørger grensejustering mot naboeiendom. Tomtestørrelsen beregnes da å  
øke med ca 70 m2, hvorav ca 35 m2 er bebygget.

Tomtetype
Eiet

Tomtestørrelse
506.3 kvm

Vei/    vann/    kolakk
Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger. Eiendommen er koblet til privat  
kloakkpumpestasjon og plikter å delta i drift og vedlikehold. Se forøvrig vedlagte  
tinglyste erklæringer vedr. vannledning og kloakkpumpestasjon.

Beliggenhet
Midt i sentrum, et par kvartaler unna torget/    sjøen og den gamle trehusbebyggelsen.  
Gode parkeringsmuligheter.

Adkomst
Ta av fra FV547 ved Coop Xtra i Skudeneshavn sentrum, og deretter første til venstre.  
Nr 16 ligger så i andre kvartal på venstre side.

Regulering
Område for sentrumsbebyggelse. Reguleringsplan Id 125 Skudeneshavn, datert  
09.05.1989. Kommunedelplan Id 675 Skudeneshavn, datert 13.05.2019. Kommuneplan  
2014‑2023 Id 670, datert 16.06.2015. Kontakt kommnen eller megler for utfyllende  
informasjon.

Bebyggelsen
Registrert som bankbygg over 4 plan. inkl. kjeller. Bygget ble ferdigstilt 31.08.79 for  
Rogalandsbanken AS. Skudenes & Aakra sparebank kjøpte bygget i august 1994. 

Offentlig kommunikasjon
Direktebuss til Haugesund, via Åkrehamn, Kopervik og Norheim.
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Diverse
Det vises til Forskrift om tilfluktsrom FOR‑1995‑03‑15‑254 vedrørende bruk og  
forvaltning av tilfluktsrom.

Jfr. Lov om eiendomsmegling §5‑3 opplyses om at oppdragsgiver Skudenes & Aakra  
Sparebank er deleier i Eiendomsmegler A. Videre at banksjefen sitter i styret til  
Eiendomsmegler A, men ikke deltar i den daglige driften der.

Overtakelse
Etter avtale.

Takstmann
Eskild Kvala

Type takst
Tilstandsrapport

Sentrale lover
Næringseiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er  
basert på de opplysninger selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt  
opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.  
Som kjøpekontrakt benyttes standard kjøpekontrakt utarbeidet av Eiendomsmegler  
A.

Eiendommen selges som den er etter avhendingsloven § 3‑9. Avhendingsloven § 3‑9  
fravikes imidlertid slik at kjøper overtar det fulle ansvar for skjulte feil og mangler.  
Selger har dog plikt til å opplyse om skjulte feil og mangler som selger kjenner til.  
Selger er ikke kjent med at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Selger er heller ikke  
kjent med ufullstendigheter eller feil i salgsoppgaven og vedlagte dokumentasjon.  
Dersom salgsoppgaven skulle vise seg å mangle relevant informasjon eller inneholde  
uriktig informasjon som selger ikke var kjent med eller hadde grunnlag for å korrigere,  
kan kjøper ikke rette noe form for krav mot selger etter avhendingslovens §§ 3‑7 og  
3‑8. Kjøper kan kun påberope mangler etter avhendingslovens § 3‑7 og § 3‑8 i de  
tilfeller selger har opptrådt svikaktig eller forsettlig, og bestemmelsenes øvrige vilkår er  
oppfylt.

Kjøper plikter å oppfylle sin undersøkelsesplikt etter avhendingsloven § 3‑10. Dersom  
det er behov for avklaringer anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler  
eller en fagkyndig før det legges inn bud.

Avhendingslovens § 4‑19 fravikes i sin helhet. Reklamasjon må finne sted snarest etter  
at kjøper oppdager eller bør oppdage et eventuelt avtalebrudd, og under enhver  
omstendighet senest ett ‑ 1 ‑ år etter avtalt overtakelse.

En forutsetning for salget er at skjøtet på eiendommen tinglyses på kjøper i  
forbindelse med overtakelsen.

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til  
Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge  
regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper  
og fullmektiger for disse.
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Bestemmelsene i Eiendomsmeglingsloven § 4‑4, § 6‑2, § 6‑4, § 6‑5, § 6‑7 til § 6‑10 og  
kapittel 7 og § 8‑8 fravikes jf. eiendomsmeglingsloven § 1‑4 tredje ledd.

Verneklasse/    SEFRAK
Eiendommen er fredet etter kulturminnelovens § 20 – fredning av kulturmiljø.  
Fredningen omfatter bygningens eksteriør og alle faste konstruksjoner, anlegg og  
installasjoner innenfor kulturmiljøet. Fredningen omfatter ikke innredningen i dette  
bygget i flg. Fylkeskommunen.

Fredningsområdet i Skudeneshavn er delt inn i to soner, sone A og B, hvor sone B er  
den nyeste delen. Kaigata ligger i sone B. Fredningen ble vedtatt i kongelig resolusjon  
30.11.2018. Kontakt megler for kopi av resolusjonen og Forvaltningsplan for  
Skudeneshavn.

Se for øvrig Karmøy kommunes hjemmesider om kulturvern for mer nyttig informasjon  
her: https:/    /    www.karmoy.kommune.no/    kultur‑idrett‑fritid/    kulturvern‑og‑muesum/     
kulturvern/     .

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.

Servitutter
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger  
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver. Kontakt megler for  
kopi av erklæringer. 

1149/    57/    123:
28.07.1972 ‑ Dokumentnr: 4544 ‑ Erklæring/    avtale
Bestemmelse om vannledning 

05.04.1979 ‑ Dokumentnr: 2789 ‑ Erklæring/    avtale



Plikt å oppføre kloakkpumpestasjen m.v. 
Gjelder denne registerenheten med flere 

05.12.2018 ‑ Dokumentnr: 1643267 ‑ Fredningsvedtak
Rettighetshaver: Klima‑ Og Miljødepartementet 
Org.nr: 972 417 882 
Kongelig resolusjon om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø 
Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland 
Gjelder denne registerenheten med flere 

Dokumentnr: 902983 ‑ Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:57 Bnr:28 
OPPRETTETT FØR 1930. 
Skylddelingsforretningen foreligger ikke i offentlige arkiver.

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
Inntatt i salgsoppgaven følger Tilstandsrapport datert 26.10.2022, samt øvrig innhentet  
dokumentasjon. I tillegg kan følgende dokumenter mailes over fra megler:  
Forvaltningsplan Skudeneshavn, Kommunaldelplan for Skudeneshavn,  
Planbestemmelser 125 Skudeneshavn, Fredningsvedtak datert 30.11.2018,  
Kommuneplanens arealdel. 

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.

Kontaktperson
Niels Christian Hald
Prosjektansvarlig/    Eiendomsmegler
niels@em‑a.no
Tlf: 928 06 410

Salgsoppgavedato
Dette dokumentet ble lagret 28.10.2022
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Matrikkel: Gnr 57: Bnr 123
Kommune: 1149 KARMØY KOMMUNE
Adresse: Kaigata 16, 4280 SKUDENESHAVN

TILSTANDSRAPPORT

Matrikkel: Gnr 57: Bnr 123
Kommune: 1149 KARMØY KOMMUNE
Betegnelse: Næringseiendom
Adresse: Kaigata 16, 4280 SKUDENESHAVN

Dato befaring: 24.10.2022
Utskriftsdato: 31.10.2022
Oppdrag nr: 20220486

UTFØRT AV:
Henrik Blikra Byggmester / takstmann
Telefon: 951 70 566
E-post: henrik@kvala.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Eskild Kvala
Telefon: 975 35 102
E-post: eskild@kvala.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

Denne rapporten bør ikke benyttes for boligsalg til forbruker etter 1. januar 2022. Den tilfredsstiller ikke de nye reglene i Avhendingslova og forskriften til den. Bare
tilstandsrapporter som tilfredsstiller de nye kravene, er gyldige mellom selger og kjøper. Dersom du tror at boligen din først vil bli solgt etter 1. januar 2022, anbefaler vi at
du innhenter en tilstandsrapport som tilfredsstiller de nye kravene.
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Takstmannens rolle
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken
et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Personvern
Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne
gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine
data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/d4d7573f-4514-44d5-a9bf-450d751dfa23

Forutsetninger
Denne rapporten er ikke ment for bruk ved omsetning av bolig, og gir ikke fullgodt informasjonsgrunnlag for hverken kjøpere eller
selgere.  Norsk takst anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes Boligsalgsrapport med verditakst, da denne rapporten er
bygget på en standard (NS 3600) ment for boligomsetning.

Tilstandsrapporten er en teknisk rapport for vedlikeholdsplanlegging av byggverk. Hensikten med tilstandsanalysene er å tidlig fange opp
skader og vedlikeholdsbehov som et ledd i forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer (FDV). Denne typen vedlikeholdsplanlegging
bidrar til å opprettholde bygningens tekniske standard og å redusere vedlikeholdskostnadene sett over bygningens brukstid.

Det legges spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som etter takstmannens skjønn er særlig relevante ved forvaltning og
driftsplanlegging for vedlikehold av bygninger. Tilstandsrapporten skal være et grunnlag for planlegging på kort og lang sikt og et grunnlag
for beregning av de økonomiske konsekvensene av bygningens tilstand.

Rapportens struktur

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (Tilstandsanalyse av
byggverk), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). Med mindre annet fremgår, er rapporten basert på undersøkelsesnivå 1.
Det gjennomføres derfor kun visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger.

Byggtekniske tilstandssvekkelser angis etter denne standarden på følgende måte:
    ·   Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer
    ·   Tilstandsgrad 1: Svake symptomer
    ·   Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
    ·   Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)

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

Arealberegning for boenheter:

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i
forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for
arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring
av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling
mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i
etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart
gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.
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Egne forutsetninger
Denne rapporten er gyldig ved avhending av næringseiendommer.
Den tilfredsstiller ikke kravene i ny forskrift til avhendingsloven, som gjelder for helårs og fritidsboliger når kjøper er definert
som forbruker etter avhendingslova §1-2 tredje ledd.

Konklusjon tilstand
Næringsbygning oppført i fire etasjer. Kjeller i betong, under terreng.
Betong/trekonstruksjon over bakken, med limtredragere, bindingsverk og liggende trekledning.
Takkonstruksjon i tre tekket med betontakstein.
Under kjellernivå er det en utsparing med grunnvannspumper som er normalt i området. Nåværende eier opplyser at de ikke
har hatt grunnvann opp i kjeller.

Bygningen har vært i bruk som banklokale og kontor. Bygningen er bygget sammen med nabobygningen med en balkong.
Nåværende eier overtok bygningen i 1994, og utførte oppgradering/renovering av overflater.

Sanitærutstyr og overflater på toalettrom og i kjeller er i hovedsak fra byggeår.

Tilstanden er generelt i god stand alder tatt i betraktning. Fasaden mot sør er noe værslitt, og limtredragere har noe slitasje.
Metallbeslag i fasaden er noe preget av elde og slitasje, og bør skiftes ut i nær fremtid. Ellers fremstår bygningen som godt
vedlikeholdt.
Se ellers punktene under bygningsdelene.

Bygningen strekker seg ca 2,4m over grensen til naboeiendommen. Det bør utføres en grensejustering.

KOPERVIK, 31.10.2022

Henrik Blikra Byggmester / takstmann
Byggmester / takstmann

Telefon: 951 70 566

Eskild Kvala
Ingeniør

Telefon: 975 35 102
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Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde: Skudenes & Aakra Sparebank
Takstmenn: Henrik Blikra, Eskild Kvala
Befaring/tilstede: Befaringsdato: 24.10.2022.

 - Henrik Blikra.  Byggmester / takstmann.  Tlf. 951 70 566
 - Eskild Kvala.  Ingeniør.  Tlf. 975 35 102
 - Marit Dahl Lund.  Avdelingsleder Skudenes & Aakra Sparebank.

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse: Næringseiendom

Matrikkeldata
Matrikkel: Kommune: 1149 KARMØY Gnr: 57 Bnr: 123

Eiet/festet: Eiet
Areal: 506,3 m² Arealkilde: Ambita
Hjemmelshaver: Skudenes & Aakra Sparebank
Adresse: Kaigata 16, 4280 Skudeneshavn

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt
Tegninger 17.04.2008 Tilsendt Fremvist
Eier 24.10.2022 Opplysninger gitt på befaring av kontaktperson
Norges Eiendommer 24.10.2022 Innhentet

Bygninger på eiendommen
Næringslokale

Bygningsdata
Byggeår: 1978  Kilde: Eier
Anvendelse: Bank / kontorlokaler.
Modernisering: År: 1994 Modernisering av overflater i kontorlokaler og banklokaler.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

Kjeller 190 190 Trapperom, Gang med trapp, Hvelv,
gang, Arkiv/tilfluktsrom, Sluse med
dusj, 2 garderober med toalettrom
og Teknisk rom.

1. Etasje 188 188 Trapperom, Vindfang/entrè,
Ekspedisjon, 3 kontorceller, Data/
serverrom, forrom med vask og
toalettrom.

2. Etasje 196 196 2 trapperom, Kantine, Kursrom, 3
kontorceller, Forkontor med
tekjøkken, 2 toalettrom og gang.

Loft 100 100 Trapperom, Disponibelt rom og
Ventilasjonsrom.

Sum bygning: 0 674 0 674
Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.
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Kommentar areal
Arealet er beregnet ut fra tegninger.
Alle rom er satt som S-rom.

Tilstandsvurdering
Tilstandsvurdering for Næringslokale

Yttervegger - Næringslokale
Beskrivelse: Yttervegger i kjeller er oppført i plasstøpt betong.

Yttervegger i øvrige etasjer er oppført med bærende konstruksjoner i limtre og bindingsverk som er
kledd med liggende trekledning.
Værslitte limtrebjelker og
kledning

Limtredrager som mangler tildekking i
kuttflate.
Bildet viser også noe værslitt
limtredrager ved etasjeskiller.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Stående limterdragere i fasaden, samt kledning på sørsiden er noe værslitt og har
vedlikeholdsbehov.
Noen av limtredragere mangler tildekking med beslag i kuttflater.

Vinduer - Næringslokale
Beskrivelse: Innadslående vinduer i aluminium fra byggeår.

Sålbenkbeslag/vannbrett står for utskifting.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Noen vinduer er registrert at er trege å åpne/lukke.
Sålbenkbeslag/vannbrett på sørsiden må skiftes. TG3 på disse.

Ytterdører og porter - Næringslokale
Beskrivelse: Ytterdører i aluminium.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert vesentlige avvik på ytterdører. TG2 på grunn av alder.
Automatiske dører ved hovedinngang er ikke funksjonstestet.

Innvendige dører - Næringslokale
Beskrivelse: Innvendige dører i tre/finèr.

Innvendige dører i tre med glass i kontorfløy andre etasje.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke avdekket avvik ut over normal slitasje. TG på grunn av alder.
Nyere dører i kontorfløy i andre etasje. TG1 på disse.
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Takkonstruksjoner - Næringslokale
Beskrivelse: Takkonstruksjoner i tre, med sperrer og limtredragere.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Konstruksjonen er kledd igjen, og ikke tilgjengelig for inspeksjon TG er derfor ikke satt.
Det er ikke registrert vesentlige nedbøyninger eller andre synlige avvik i konstruksjonen.

Taktekking og membraner - Næringslokale
Beskrivelse: Taktekking er utført med betongtakstein.

Skjulte takrenner med beslag i forkant.
Taktekking med folie over baldakin
Skjulte renner, beslag har noe overflateskader.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Taktekking av betongtakstein har oppnådd forventet levealder.
Det er registrert noe mosedannelse på taksteinen.
Takrenner må renses, og det nærmer seg tid for utskifting av beslag i forkant.

Trapper og ramper - Næringslokale
Beskrivelse: To trappeløp i bygningen.

Et trappeløp er utført med repotrapp i plasstøpt betong
Et trappeløp er utført med spiraltrapp i granitt elementer og rekkverk i metall.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Åpninger i rekkverk på spiraltrapp følger ikke dagens forskriftskrav.
Ellers ikke avdekket vesentlige avvik med trappene.

Balkonger, terrasser ol. - Næringslokale
Beskrivelse: Balkong/mellombygg mellom bygningene med utgang fra kantine rom i andre etasje.

Balkongen er utført med tekking, og fliser som ligger på "føtter".
Balkongen hører til naboeiendommen.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Da balkongen inngår i naboeiendommen er den ikke videre vurdert. TG derfor ikke satt.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - Næringslokale
Beskrivelse: Synlige avløpsrør i plast og soil.

Bildet viser eiring i rørkuplinger.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert negative avvik ved avrenning avløp.
Det er registrert noe eiring i røropplegg i kjeller.
Over halvparten av brukstiden er brukt opp på innvendige vann og avløpsledninger. Skader
kan plutselig skje på eldre rørinstallasjoner.
TG på grunn av alder.
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Andre sanitærinstallasjoner - Næringslokale
Beskrivelse: Grunnvannspumper under gulv i kjeller.

Bildet viser luke i kjellergulv.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert kontrollsedler for årlig service eller serviceavtale på pumpeanlegget.
Pumper er ikke funksjonstestet.

Varme, generelt - Næringslokale
Beskrivelse: Elektrisk oppvarming med panelovner.

Varmepumpe til serverrom. Antatt benyttet til kjøling.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke avdekket vesentlige avvik ved oppvarming.

Brannslokking, generelt - Næringslokale
Beskrivelse: Brannvarslingsanlegg tilknyttet sentral, håndslukkeapparat og brannslanger.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Anlegget er under årlig kontroll av Caverion.

Luftbehandling, generelt - Næringslokale
Beskrivelse: Mekanisk avtrekk.

Ventilasjonsaggregat på loft, med varmegjengiver.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Anlegget kontrolleres årlig av Caverion.
Det er registrert lekkasje/kondens i ventilasjonsrom på befaringen. Dette må kontrolleres.
TG3.

Elkraft, generelt - Næringslokale
Beskrivelse: EL-anlegg med automatsikringer. Fordelt på flere hovedtavler.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Anlegget kontrolleres jevnlig av Caverion.
Vi har begrenset kunnskap om EL-anlegg og ser etter åpenbare feil og mangler.

Gulv på grunn - Næringslokale / Kjeller
Beskrivelse: Dekke av plasstøpt betong.

Under deler av kjelleren er det utformet en utsparing for utpumping av grunnvann.
Kontaktperson opplyser at det ikke har forekommet at grunnvannet har kommet opp i kjelleren.
Det er registert ulik høyde på gulvoverflater.
Konstruksjonen under er ukjent.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er registrert noe sprang i gulvet i gangen mellom bankhvelv og arkivrom.
Det bør gjøres ytterligere undersøkelser for å avdekke bakgrunnen til dette avviket.
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Overflater på innvendige gulv - Næringslokale / Kjeller
Beskrivelse: Gulvoverflater utført med belegg.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er registrert svikt i gulvoverflaten i gang mellom hvelv og arkivrom, dette bør kontrolleres
nærmere.
Ellers normal slitasje på gulvoverflater. TG på grunn av alder.

Overflater på innvendige vegger - Næringslokale / Kjeller
Beskrivelse: Overflater er malte og tapetserte overflater. Stedvis betongvegger.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Gipsplater i teknisk rom har skader i overflaten.
Det er begrenset tilkomst til veggoverflater i flere rom. Det kan forekomme skjulte skader bak
inventar.

Overflater på innvendig himling - Næringslokale / Kjeller
Beskrivelse: Systemhimlinger og himlinger av betong.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert negative avvik i himlinger/tak i kjeller.

Overflater på innvendige gulv - Næringslokale / Kjeller / 2 toalettrom
Beskrivelse: Gulvoverflater på toalettrom med belegg uten oppbrett.

Det er sluk i noen av rommene.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Gulvoverflater uten oppbrett vil ikke holde tett ved eventuelle lekkasjer.
Belegg har oppnådd forventet levealder, TG på grunn av alder.

Overflater på innvendige vegger - Næringslokale / Kjeller / 2 toalettrom
Beskrivelse: I hovedsak tapetserte vegger, antatt fra byggeår.

"Spanskvegger" som skillevegger
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Veggoverflater står for fornying. TG på grunn av alder.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Næringslokale / Kjeller / 2 toalettrom
Beskrivelse: Gulvstående toalett og fritthengende vasker fra byggeår.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert sprekker eller lignende i sanitærutstyret.
TG på grunn av alder.

Luftbehandling, generelt - Næringslokale / Kjeller / 2 toalettrom
Beskrivelse: Mekanisk avtrekk.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Avtrekk er ikke funksjonstestet. TG er derfor ikke satt.
Ventilasjonsanlegget er ikke fornyet i kjellerdelen.

Frittbærende dekker - Næringslokale / 1. Etasje
Beskrivelse: Etasjeskiller i betongdekke.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert vesentlige avvik i gulvkonstruksjonen.



Matrikkel: Gnr 57: Bnr 123
Kommune: 1149 KARMØY KOMMUNE
Adresse: Kaigata 16, 4280 SKUDENESHAVN

Oppdr. nr: 20220486 Befaringsdato: 24.10.2022 Side: 9 av 11

Overflater på innvendige gulv - Næringslokale / 1. Etasje
Beskrivelse: Flislagt gulv i hall med trapp, og i vindfang/entrè.

Heltregulv i kontorlokaler/ekspedisjon.
Bildet viser skader i fliser.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fliser i vindfang/entrè er skadet etter tidligere minibank/innskuddsautomat. TG3 på denne
overflaten.
Ellers ikke avdekket vesentlige avvik i overflater utover normal slitasje. Det er normalt mer
slitasje i publikumsrom.

Overflater på innvendige vegger - Næringslokale / 1. Etasje
Beskrivelse: Vegger med malte overflater.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert vesentlige avvik i overflater utover normal slitasje.

Overflater på innvendig himling - Næringslokale / 1. Etasje
Beskrivelse: Systemhimlinger
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke avdekket vesentlige avvik i himlinger.

Overflater på innvendige gulv - Næringslokale / 1. Etasje / Toalettrom
Beskrivelse: Gulv på toalettrom/forrom er flislagt.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert negative avvik på flislagt gulv. TG på grunn av alder.

Overflater på innvendige vegger - Næringslokale / 1. Etasje / Toalettrom
Beskrivelse: Vegger er utført med overmalte fliser.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert vesentlige avvik i overflater. TG på grunn av alder.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Næringslokale / 1. Etasje / Toalettrom
Beskrivelse: Gulvstående toalett, fritthengende vask fra byggeår.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert negative avvik med sanitærintstallasjoner. TG på grunn av alder.

Luftbehandling, generelt - Næringslokale / 1. Etasje / Toalettrom
Beskrivelse: Mekanisk avtrekk som en del av ventilasjonsanlegget.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Avtrekket er ikke funksjonstestet, TG er ikke satt.
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Frittbærende dekker - Næringslokale / 2. Etasje
Beskrivelse: Etasjeskiller av betong
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert vesentlige avvik i gulvkonstruksjonen.

Overflater på innvendige gulv - Næringslokale / 2. Etasje
Beskrivelse: Gulvoverflater utført med belegg.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert vesentlige avvik i gulvoverflaten. TG på grunn av alder.

Overflater på innvendige vegger - Næringslokale / 2. Etasje
Beskrivelse: Malte overflater på vegger.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert vesentlige avvik i overflater utover normal slitasje.

Overflater på innvendig himling - Næringslokale / 2. Etasje
Beskrivelse: Systemhimlinger
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert vesentlige avvik i overflater utover normal slitasje.

Kjøkkeninnredning - Næringslokale / 2. Etasje / Kantine
Beskrivelse: Kjøkkeninnredning med fronter i tre og laminert benkeplate.

Flislagt mellom benk og overskap.
Hvitevarer:
Oppvaskmaskin, kjøl/fryseskap, integrert mikro, komfyr og platetopp.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert vesentlige avvik utover normal slitasje.

Overflater på innvendige gulv - Næringslokale / 2. Etasje / 2 toalettrom
Beskrivelse: Gulvbelegg på toalettrom.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert vesentlige avvik i overflaten.
Belegget har oppnådd forventet levealder. TG på grunn av alder.

Overflater på innvendige vegger - Næringslokale / 2. Etasje / 2 toalettrom
Beskrivelse: Malt strie på vegger
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert vesentlige avvik i overflater utover normal slitasje. TG på grunn av alder.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Næringslokale / 2. Etasje / 2 toalettrom
Beskrivelse: Gulvstående toalett og fritthengende vasker fra byggeår.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert negative avvik med sanitærintstallasjoner. TG på grunn av alder.
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Luftbehandling, generelt - Næringslokale / 2. Etasje / 2 toalettrom
Beskrivelse: Mekanisk avtrekk som en del av ventilasjonsanlegget.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Avtrekket er ikke funksjonstestet, TG er ikke satt.

Frittbærende dekker - Næringslokale / Loft
Beskrivelse: Etasjeskiller av betong
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert vesentlige avvik i gulvkonstruksjonen.
I område mot gavlvegg er det registrert skeivheter i gulvet på ca 25mm.

Overflater på innvendige gulv - Næringslokale / Loft
Beskrivelse: Gulvoverflater utført med belegg.

Bildet viser vannansamling i teknisk rom. Sluk er i andre enden av rommet.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

I teknisk rom er det registrert vannansamling. Det er spor etter noe vanngjennomtrenging ned
i etasjen under.
Innfesting til ventilasjonsanlegg/punktering av belegg må kontrolleres.

Overflater på innvendige vegger - Næringslokale / Loft
Beskrivelse: Malte overflater på vegger.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert vesentlige avvik i overflater utover normal slitasje.
I ventilasjonsrom er det naturligvis noe mer slitasje i overflatene.

Overflater på innvendig himling - Næringslokale / Loft
Beskrivelse: Malt innvendig tak/himling.

Skråhimling i kott er av ubehandlet gipsplater.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert vesentlige avvik i overflater utover normal slitasje.
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Karmøy kommune
Adresse: Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK
Telefon: 52 85 75 00

Utskriftsdato: 18.10.2022

Planopplysninger
EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Karmøy kommune

Kommunenr. 1149 Gårdsnr. 57 Bruksnr. 123 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Kaigata 16, 4280 SKUDENESHAVN

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan
med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på
eiendommen. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik. Spesielt gjelder dette for eiendommer med
usikre eiendomsgrenser, eller der eiendommen ikke er oppmålt.

Plantyper med treff

Kommuneplaner Kommunedelplaner
Reguleringsplaner

Plantyper uten treff

Kommuneplaner under arbeid Kommunedelplaner under arbeid
Reguleringsplaner under bakken Reguleringsplaner over bakken
Reguleringsplaner under arbeid Reguleringsplaner bunn
Reguleringsplaner under arbeid i nærheten Bebyggelsesplaner
Bebyggelsesplaner over bakken Bebyggelsesplaner under bakken
Midlertidige forbud

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id 670
Navn Kommuneplan 2014-2023
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 16.06.2015
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1149/670/Dokumenter/670_korr_bestemmelser.pdf 
Delarealer Delareal 506 m

Arealbruk Sentrumsformål,Nåværende

Kommunedelplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
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Id 675
Navn Skudeneshavn
Plantype Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 13.05.2019
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1149/675/Dokumenter/KDP675-ved-Planbestemmelser.pdf 
Delarealer Delareal 506 m

KPAngittHensyn Bevaring kulturmiljø
KPHensynsonenavn H570_3

Delareal 506 m
KPHensynsonenavn H730_2
KPBåndlegging Båndlegging etter lov om kulturminner

Delareal 498 m
Arealbruk Sentrumsformål,Nåværende
Områdenavn SEN10

Delareal 8 m
Arealbruk Veg,Nåværende
Områdenavn o_V01

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id 125
Navn Skudeneshavn
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 09.05.1989
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1149/125/Dokumenter/PLAN%20125%20-%20REGULERINGSPLAN%20FOR%20SKUDENESHAVN.pdf 
Delarealer Delareal 16 m

Formål Gatetun

Delareal 301 m
Formål Felles parkeringsplass

Delareal 188 m
Formål Forretning
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Eiendomsrapport (Datakilde: Oppdatert kopi av matrikkelen)
Karmøy kommune: Grunneiendom 1149-57/123

 

Utskriftsdato: 18.10.2022 12:31

NORKART AS, Hoffsveien 4, 0275 OSLO (Org.nr. 934 161 181) Side 1 av 2

Eiendomsdata (Grunneiendom)

Bruksnavn Beregnet areal 506.3
Etablert dato 08.07.1935 Historisk oppgitt areal 0
Oppdatert dato 27.06.2016 Historisk arealkilde Ikke oppgitt (0)
Skyld 0.02 Antall teiger 1
Arealmerknader

 Tinglyst  Del i samla fast eiendom  Grunnforurensning  Avtale/Vedtak om gr.erverv
 Bestående  Under sammenslåing  Kulturminne
 Seksjonert  Klage er anmerket  Ikke fullført oppmålingsforr. Frist fullføring:

 Har fester  Jordskifte er krevd  Mangel ved matrikkelføringskrav Frist retting:

Forretninger

Brukstilfelle
Forretningstype

Forr.dato
M.før.dato

Kom. saksref.
Annen ref.

Tingl.status
Endr.dato

Involverte
Berørte

Skylddeling
Skylddeling

08.07.1935 57/123, 57/162 
 

Teiger (Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32)

Type teig X Y H H.teig Ber. areal Arealmerknad
Eiendomsteig 6562747.04 286145.54 0 Ja 506.3

Tinglyste eierforhold

Navn
 ID

Rolle
 Andel

Adresse
 Poststed

Status
 Kategori

Skudenes & Aakra Sparebank
S937896670

Hjemmelshaver (H)
1/1

Postboks 24
4296 ÅKREHAMN

Kulturminne

Lokalitetsnr 221087 Vernetype Forskriftsfredet
Kulturminneart Finansinstitusjon Kategori Bebyggelse-Infrastruktur
Ført dato 27.06.2016 Url
Oppdatert dato 23.02.2022 Tilkn. eiendommer 57/123

Enkeltminnenr Enkeltminneart Bygningsnr Vernetype Kategori
221087-1 Bank-børsbygning 11838189 Fredningssak pågår Bygning

Adresse

Vegadresse: Kaigata 16

Poststed 4280 SKUDENESHAVN Kirkesogn 06100501 Falnes
Grunnkrets 507 SKUDENESHAVN Tettsted 4705 Skudeneshavn
Valgkrets 1 Skudeneshavn

Bygg

Nr Bygningsnr Lnr Type Bygningsstatus Dato
1 11838189 Bankbygning posthus (312) Tatt i bruk (TB)

Adressetilleggsnavn:



Eiendomsrapport (Datakilde: Oppdatert kopi av matrikkelen)
Karmøy kommune: Grunneiendom 1149-57/123

 

Utskriftsdato: 18.10.2022 12:31

NORKART AS, Hoffsveien 4, 0275 OSLO (Org.nr. 934 161 181) Side 2 av 2

1: Bygning 11838189: Bankbygning posthus (312), Tatt i bruk

Bygningsdata

Næringsgruppe Finansierings- og forsikringsvirksomhet (K) BRA Bolig
Sefrakminne Nei BRA Annet 656
Kulturminne Ja BRA Totalt 656
Opprinnelseskode Vanlig registrering BTA Bolig
Har heis Nei BTA Annet
Vannforsyning Tilkn. off. vannverk BTA Totalt
Avløp Offentlig kloakk Bebygd areal
Energikilder Elektrisitet Ufullstendig areal Nei
Oppvarmingstyper Elektrisk Antall boenheter

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato
Tatt i bruk 16.06.2003

Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkkentilgang
Unummerert Kaigata 16 - 57/123 - - - - -

Etasjer

Etasje Ant. boenh. BRA Bolig BRA Annet Sum BRA BTA Bolig BTA Annet Sum BTA
L01 0 0 94 94 0 0 0
H02 0 0 191 191 0 0 0
H01 0 0 191 191 0 0 0
K01 0 0 180 180 0 0 0

Rapportmal: 'matrikkel' Versjon: '27112017.1' © Norkart AS
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18.10.2022
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:2000Karmøy kommune

57/123

UTM-32

Kommunedelplankart

Adresse: Kaigata 16

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.



©Norkart 2022

18.10.2022
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Karmøy kommune

57/123

UTM-32

Reguleringsplankart

Adresse: Kaigata 16

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.



©Norkart 2022

18.10.2022
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Karmøy kommune

57/123

UTM-32

Grunnkart

Adresse: Kaigata 16

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.

Hjelpelinje punktfeste

Hjelpelinje vannkantEiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje veikant Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm



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

KAIGATA 16, 4280 SKUDENESHAVN
Gnr. 57, bnr. 123, i Karmøy kommune. Oppdragsnr: 01220028
Niels Christian Hald, +47 928 06 410




