
Kirkegata 192, 5525 HAUGESUND

HAUGESUND

Sjelden toppleilighet over to plan i  
urbane omgivelser m/        parkering 

BRA/     P‑rom: 137/     137 m² /      Tomt: 361m²
Antall soverom: 2 /      Byggeår: 1913

Prisantydning

2 290 000,‑
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Adresse: Kirkegata 192, 5525 HAUGESUND
Nåværende eier: Geir Halvorsen
Matrikkelnummer: Gnr. 40, Bnr. 635, Snr. 3 i Haugesund kommune.
Oppdragsnummer: 01220054
Oppdragsansvarlig/        ansvarlig megler: Vidar Opheim
Meglerforetak: Eiendomsmegler A AS, Org. nr. NO 893527702 MVA 



Boligtype: Eierseksjon
Byggeår: 1913
Bra: 137m²
P‑rom: 137m²
Antall soverom: 2
Etasje: 3
Energimerke: Oransje G
Tomtestørrelse: 361m²
Eierform: Eierseksjon
Parkering: 1 tilhørende parkeringsplass i bakgården.



 

 



Økonomi
Prisantydning
kr 2 290 000

Omkostninger
Kr 70 980
Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum 
Tinglysing pantedokument kr. 540,‑ 
Tinglysing skjøte kr. 540,‑
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 2 360 980

Felleskostnader pr. mnd
Kr 500

Felleskostnader inkluderer
Forsikringer og vedlikeholdsfond.

Eiendomsskatt
Kr 449 915 per 2021

Kommunale avgifter
Kr 13 804 per 2021
Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk. I følge selger så er  
denne avgift for 2021 misvisende. Nåværende eier har betalt eiendomsskatt  
for sekundærbolig, og dersom ny eier ønsker leilighet benyttet til primærbolig  
vil denne skatt endres. Vannavgift fordeles , i følge selger, etter  
fordelingsnøkkel mellom de 3 seksjonene. Hvorav denne seksjon betaler 25%.

Formuesverdi primær
Kr 633 613 per 2020

Formuesverdi sekundær
Kr 2 281 005 per 2022



Sjelden toppleilighet over to plan i  
urbane omgivelser m/        parkering 
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Beskrivelse
‑ Stort potensiale for den som vil skaffe seg en stor leilighet i sentrum til en normal pris. 
‑ Leiligheten i 3 etasje og loft inneholder to soverom, flislagt bad m/   utg. balkong,  
gang, stue og kjøkken i hovedetasjen. På loft er det to soverom, flislagt bad og en  
stor gang med to kontorkroker m/   utsikt. Utvendig bod v/   parkeringsplassen. 
‑ Nytt sikringsskap, Altibox, en del nyere vinduer og takvinduer (resten er nymalt), int.  
hvitevarer (noe helt nytt), rør‑i‑rør, lydisolert mellom etasjene, utvendig nymalt i 2020  
av firma, rør/   el og renovering 2008/   2009 utført av fagfolk. 
‑ Beliggende i sentrum i gangavstand til alle fasiliteter og servicetilbud. Inngang fra  
Tuhauggata. 

Bygningsinformasjon
Oppført i bindingsverk av tre. Det er støpte vegger i kjeller. Det er liggende kledning  
som er utvendig overflate som er malt. Taket er tekket med grå takstein. 

Innredning av soverom og bad på loft er ikke omsøkt eller godkjent i kommunen. På  
tegninger viser planløsningen på loftet, gang, wc, kott og disponible rom /    boder.  
Etasjen mangler rømningsvei. Selger har tenkt på takvinduet i trappa som mulighet for  
å lage rømningsvei fra loftsetasjen for å eventuelt få godkjent rom for varig opphold  
på loftet. Brannstige er på de godkjente tegningene inntegnet fra balkongen. 

I tilstandsrapport fra takstmann, som er vedlagt salgsoppgaven i sin helhet,  
fremkommer følgende TG3 avvik:
 ‑ Balkonger med høyde over 2 meter skal ha rekkverk med en høyde på min. 90 cm.  
for tilstrekkelig sikring. Dette gjelder også rekkverk tilhørende innvendig trapp og  
rekkverk, se her tilleggsopplysninger på slutten av rapporten. Deler av rekkverket er  
målt til 68 cm. fra dekket på balkongen. Kostnadsestimat mellom kr. 0 ‑ 10 000,‑. 

Av TG2 avvik som fremheves i vedlagt rapport nevnes:
‑ Yttervegger: TG2 settes på bakgrunn i alder på ytterkledningen samt oppsprekking  
og tilstand på ytterkledningens utvendige overflater.
‑ Vinduer og ytterdører: TG2 settes på bakgrunn av alder på de vinduer og ytterdører  
som er av eldre dato. 
‑ Bad 3. etasje vegger og himling: TG2 settes med bakgrunn i alder på badets himling  
og vegger samt med noe sprekker, risser og merker. Noe
vedlikehold kan påregnes.
‑ Bad 3. etasje Membran, tettesjiktet og sluk: TG2 settes på bakgrunn alder samt  
manglende samsvarserklæring og dokumentasjon på arbeid.
‑ Bad loft Overflate gulv: TG2 settes på bakgrunn ikke tilfredsstillende høyde fra topp  
gulvsluk til topp membran ved dør, samt
samsvarserklæring er ikke vist.
‑ Bad loft Membran, tettesjiktet og sluk: TG2 settes på bakgrunn av alder på  
membran samt manglende samsvarserklæring og dokumentasjon på arbeid.

Innhold
Felles inngang fra Tuhauggata på bakkeplan. Trapp opp til gang med eikeparkett.  
Her er nyere strømskap og Altibox tilkobling. 

Stort flislagt bad med varmekabler, vegghengt toalett, nyere varmtvannsbereder,  
rør‑i‑rør skap, dusjkabinett, servant med dobbelt underskap og to speilskap. Utgang til  
østlig luftebalkong.



To soverom med eikeparkett.

Stue/   kjøkken med delvis åpen løsning. Fint buet hjørne mot nord/   øst med mange  
vinduer som gir godt lys i leiligheten og god utsikt her fra toppetasjen. Varmepumpe.  
Kjøkkenet ble skiftet under oppgraderingen i 2008‑2009 og er i hvit høyglans.  
Halvannen nedfelt vask i laminatbenkeplate med FiboTrespo plater mellom  
innredningene. Ny stekeovn og keramisk koketopp (2022), int. kjøleskap/   frys der  
kjøleskaps‑delen er ødelagt, mens fryseren virker. Det medfølger et nytt (2022)  
frittstående kjøleskap i tillegg. Medfølger også oppvaskmaskin. 

Loft:
Trapp m/   nyere takvindu opp til gang med nyere takvindu, eikeparkett og malte  
gipsvegger. Gangen har åpen løsning inn til kontoravdeling hvor det er mulighet å ha  
to delvis separerte kontor. 

Flislagtbad med varmekabler på gulv, vegghengt toalett, servant med underskap,  
speil med spotter over og dusj i hjørne.

To doble soverom med eikeparkett og malte vegger. Soverommene er ikke  
godkjente. Mangler bl.a. rømningsvei. 

Bod:
Utvendig bod rett ved parkeringsplassen. Gulv i betong, yttervegger og tak er også  
oppført med bindingsverk i betong med liggende trekledning som utvendig  
overflate. 

Standard
Boligen er bygget i tidlig på 1900‑tallet og har normal slitasje ut fra alderen, normal  
utskiftning og vedlikehold må påregnes. Det er utført noe modernisering og utskiftning  
etter byggeår slik som maling av innvendige overflater og listverk, skiftet gulv på  
hovedsoverom, stue og kjøkken. Bad ble renovert i 2009 med nytt dusjhjørne og  
vegghengt toaletter og baderomsinnredning. Loftet ble også innredet i 2009 hvor  
også det elektriske ble skiftet ut. For øvrig vises til beskrivelser og tilstandsvurderinger  
for de enkelte rom og bygningsdeler.

Lydisolert mellom leilighetene og næringslokalet på grunnplan som er frisørsalong.

I forbindelse med godkjenning av fasadeendring i 1998 (revidert i 2012) ble det utført  
noe som for megler ser ut som brannprosjektering av bygget. Vedlagt  
salgsoppgaven. 

Mulighet for fiber fra Haugaland Kraft.

Det er en del nyere vinduer i stue, takvinduer i gangen og på loftet og det ene  
soverommet i hovedetasjen. De øvrige vinduene er nymalte med karmer og lister.  
Ytterdøra til gata ble også skiftet i 2020. 

Østlig vendt balkong med utgang fra bad i andre etasje. 

D.A.R Bygg AS malte huset i 2020.

Alt elektroarbeid i forbindelse med renoveringen ble utført av Bjelland Elektro AS.



Alt rørarbeid i forbindelse med renovering av alle bad /    kjøkken ble utført av  
Tindeland Rør AS. 

Mestro Entreprenør AS hadde totalentreprisen på renovering av hele eiendommen i  
2008/   2009.

Byggeår er uvisst. Det er blitt opplyst 1913 ved tidligere salg. 

Arealbeskrivelse
Leilighet 
Bruksareal
2. etasje: 2 kvm Entrè.
3. etasje: 105 kvm Gang, stue, kjøkken, 2 soverom og bad. 
4. etasje: 30 kvm Gang, bad og 2 soverom. 
Primærrom
2. etasje: 2 kvm Entrè. 
3. etasje: 105 kvm Gang, stue, kjøkken, 2 soverom og bad. 
4. etasje: 30 kvm Gang, bad og 2 soverom. 
Sekundærrom
1. etasje: 6 kvm Utvendig bod.

TV/   Internett/   Bredbånd
Ja

Hvitevarer
Hvitevarer medfølger som presisert under "innhold". Det gis fra selger ingen garanti. 

Ferdigattest
I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra  
byggeåret. Dette er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/    
bruksendring etter dagens regelverk vil være søknadspliktig/   kreve ferdigattest.

21.11.2013 ble det utstedt ferdigattest for tilbygget bod og bruksendring til bolig for 2.  
og 3. etasje i bygget. Merk at loftsetasjen ikke ble bruksendret og ikke er godkjent til  
rom for varig opphold. I følge selger ble ikke dette gjort den gangen fordi loftet kunne  
ikke godkjennes før det var etablert sikker rømningsvei. Det mangler fortsatt. Kjøper  
overtar risiko ved dette, som kan blant annet være pålegg om tilbakeføring til  
godkjent bruk. 

Det medfulgte krav i ferdigattesten om at bygningen skulle få skilt med husnummer ‑  
det ble utført. 
Det medfulgte krav om at det skulle installeres vannmåler ‑ det ble utført. 

Adgang til utleie
Kan fritt leies ut, eller ikke, helt etter eget ønske. 

Oppvarming
Varmepumpe og elektrisk varmekabler og panelovner. I de rom hvor det på visning  
ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.



Sameienavn
Sameiet Kirkegaten 192;

Organisasjonsnummer
817868762

Eierbrøk
125/        327

Om sameiet
Styreleder: Malin Vaage Sørvik

Kommentar fellesgjeld
Ingen fellesgjeld p.d.d.

Forkjøpsrett
Det er ikke forkjøpsrett. 

Styregodkjennelse
Kreves ikke. 

Dyrehold
Tillatt. 
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Tomt/        beskaffenhet
I eiendomskartet er de fleste grenselinjene vurdert som svært nøyaktige, mens  
grenselinje mot Kirkegata er inntegnet som "mindre nøyaktig" og mot Tuhauggata  
"middels nøyaktig". 

Deler av tomtearealet gjelder veiareal. 

Tomten ligger sentralt i Haugesund og er en hjørnebolig i Kirkegata. 

Tomtetype
Eiet

Tomtestørrelse
361 kvm

Vei/        vann/        kolakk
Kommunalt vann og avløp i Kirkegata. 

Beliggenhet
Beliggende i sentrum i gangavstand til alle fasiliteter og servicetilbud.

Adkomst
Inngang til leiligheten i første etasje ligger mot Tuhauggata. 

Regulering
Kommunedelplan RL1700 for Haugesund sentrum 2022. Eiendommen ligger innenfor  
område for hensynsone for bevaring kulturmiljø ihht sentrumsplanen som gjelder her.  
Alt arbeid på fasader og takflater skal avklares med byantikvar. 

Tomta er regulert som område med Brann‑/        eksplosjonsfare (trolig pga veiene med  
tilhørende infrastruktur). 

Bebyggelsen
Sentrumsbebyggelse. 
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Takstmann
Even Englund

Type takst
Eierskifterapport

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  
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.

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.
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 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.

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

1106/   40/   635/   3:
29.06.1905 ‑ Dokumentnr: 900041 ‑ Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: Knr:1106 Gnr:40 Bnr:635 
Gjelder denne registerenheten med flere 

23.05.2008 ‑ Dokumentnr: 415442 ‑ Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 3 
Formål: Næring 
Tilleggsdel: Bygning og grunn 
Sameiebrøk: 125/   327 

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
Eierskifterapport fra takstmann datert 22.11.2022, egenerklæring fra selger datert  
18.11.22, seksjoneringstegninger og godkjent byggetegninger. 

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 % av salgssum minimum kr 37 500,‑
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 13.12.2022
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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!



  EIERSKIFTERAPPORT™

    ©dbare.com

www.bmtf.no

 

Leilighet
Kirkegata 192 
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Boligens tekniske tilstand:
Antall      TG
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Utført av:
Takstmann

Even Englund
Dato: 22/11/2022

Borggata 47c

Stord 5417

97142740

ee@eeconsult.no

 

Dersom bygningsdelen kun har en tilstandsgrad og ikke er beskrevet, betyr det at det ikke er noen avvik i forhold til det som kan 

forventes. Alder tatt i betraktning.

 

Takstmannens utdypende vurdering av bygningsdeler med TG 2 og TG 3 finnes på siste siden(e) i denne rapporten.

Denne rapporten er gyldig i 12 mnd.
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  OM EIERSKIFTERAPPORT™

Rapporten er bygget på BMTFs faglige rammeverk for tilstandsanalyse ved salg av bolig, NS3600 og avhendingslova. I denne 
tilstandsanalysen legges det stor vekt på å kontrollere bygningsdeler hvor det erfaringsmessig kan oppstå konflikter.
Rapporten tilfredsstiller lov om avhending av fast eigedom med endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) fra 1.1.2022.

AVGRENSNING:
EIERSKIFTERAPPORT™ er godkjent av Byggmestrenes Takseringsforbund og kan kun benyttes av BMTF-sertifiserte takstmenn. 
Rapporten er spesielt godt egnet ved eierskifte av boliger. Rapporten erstatter ikke kjøpers undersøkelsesplikt eller selgers 
opplysningsplikt i henhold til lov om avhending av fast eigedom.

NIVÅ AV ANALYSEN:
Tilstandsanalysen utføres ved grundige visuelle observasjoner kombinert med undersøkelser, målinger, bruk av egnede instrumenter og 
registreringer. Dersom det er mistanke til høyt fuktnivå i vegger mot våtrom, eller i rom under terreng kan tilstandsanalysen omfatte 
destruktive inngrep som for eksempel hullborring i vegger.

 
Det kan utføres inngrep i vegg eller etasjeskillere ved bad og i rom under terreng for undersøkelse av fukt ved mistanke til alvorlige avvik. 
Alle bygningsdeler blir undersøkt, med stor vekt på de områdene som takstmannen, erfaringsmessig, kjenner som svake punkter. Selv om 
takstmannens analyser er svært grundig, kan det forekomme skjulte feil og mangler.

 
For bolig er referansenivået for de ulike rom og bygningsdeler gitt som krav til tilstandsgrad TG 1, det vil si uten skader og fagmessig 
riktig utført og i henhold til gjeldende lov/forskrift som gjelder for den aktuelle boligen der ikke tilleggene angir annet. Generelt er 
referansenivået byggeforskrifter som var gjeldende når bygningen/bygningsdelen ble byggesøkt.

LEVETIDSBETRAKTNINGER:
Når det refereres til levetid er dette basert på takstmannens erfaringstall og Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og 
utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk.

 
Levetidsbetraktningene beregnes med hovedvekt på takstmannens skjønnsmessige vurdering av den enkelte bygningsdelens antatte 
gjenstående levetid. Dette avhenger også av forskjellige faktorer som kan gjøre seg gjeldende når det gjelder værforhold og bruk.

 
Levetiden vil variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel vedlikehold, estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon 
eller andre brukerønsker, er lagt til grunn.

VÆR OPPMERKSOM PÅ
Egenerklæringsskjema skal alltid legges frem for rapportansvarlig før tilstandsanalysen påbegynnes. Dersom egenerklæring ikke 
foreligger, vil dette komme tydelig frem på en av de siste sidene av rapporten under ovenstående overskrift.

 
Dersom det er lagt frem dokumentasjon av pågående byggesaker og/eller manglende ferdigattest, og/eller midlertidig brukstillatelse. Så 
vil også dette komme tydelig frem på en av de siste sidene av rapporten under samme overskrift som over.

KOSTNADSVURDERING VED TG3
Dersom det er angitt TG3 på en bygningsdel i denne rapporten, så vil det være angitt et antatt kostnadsoverslag over hva det vil koste å 
sette den i stand, uten å øke standarden.

PIPER OG ILDSTEDER:
Grundig undersøkelse av piper og ildsteder anbefales utført i samråd med offentlige godkjenningsmyndigheter.

ELEKTRISK ANLEGG OG BRANNFOREBYGGENDE TILTAK:
Ved omsetning av bolig vil man ofte få endring i bruk av det elektriske anlegget. BMTF anbefaler på generelt grunnlag at en registrert 
elektroinstallatør foretar en kontroll av boliginstallasjon ved eierskifte.

 
Dette kan for eksempel være en rapport fra periodisk kontroll av boliginstallasjon i henhold til NEK 405-2, som omfatter kontroll av både 
det elektriske og det branntekniske anlegget.
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  MER OM TILSTANDSGRADENE I DENNE RAPPORTEN:

TG 0

TG 0 betyr at bygningsdelen ikke har noen avvik. 

*   Det er ingen tegn til slitasje.
*   Dokumentert fagmessig godt utført.
*   Det er ingen merknader.

TG 1
TG1 betyr at bygningsdelen kan ha mindre avvik. 

*   Som forventet i forhold til alder/bruksslitasje.
*   Strakstiltak anses ikke som nødvendig.

TG 2

TG 2 betyr at bygningsdelen kan ha vesentlige avvik. Eksempler på TG2 kan være at bygningsdelen er: 

*   Feil utført.
*   Skadet, eller symptomer på skade.
*   Svært slitt.
*   Nedsatt funksjon.
*   Utgått på dato.
*   Kort gjenværende brukstid.
*   Det er behov for tiltak i nær fremtid.
*   Det er grunn til overvåkning av denne bygningsdelen.

TG 3

TG 3 betyr at bygningsdelen kan ha store eller alvorlige avvik. Eksempler på TG3 kan være at bygningsdelen er: 

*   Har total funksjonssvikt
*   Fyller ikke lenger formålet
*   Er en fare for liv og helse
Det er et akutt behov for tiltak, og/eller det er avvik fra lover eller forskrifter som gjelder for den aktuelle bygningsdelen 
eller byggverket.

TG iu

TG iu betyr at bygningsdelen ikke er undersøkt. Denne tilstandsgraden skal kun benyttes unntaksvis. Eksempler kan 
være: 

*   Snødekket tak og krypekjeller uten inspeksjonsmulighet på tidspunktet for analysen
*   Bygningsdelen, arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen

 
EIENDOMSDATA:

Matrikkeldata: Gnr:40, Bnr: 635

Hjemmelshaver: Geir Malvin Halvorsen

Tomt: 361,7 m²

Konsesjonsplikt: -

Adkomst: felles. adkomst

Vann: Off. vann

Avløp: Off. avløp

Regulering: -

Offentl. avg. pr. år: -

Forsikringsforhold: -

Ligningsverdi: -

Byggeår:

BEFARINGEN:

Befaringsdato: 18.11.2022

Forutsetninger 
(hindringer):

Selv om takstmannens analyser er svært grundig, kan det forekomme skjulte feil og mangler.

For bolig er referansenivået for de ulike rom og bygningsdeler gitt som krav til tilstandsrapport 
TG0, det vil si uten skader (nytt) og dokumentert fagmessig riktig utført og i henhold til 
gjeldende lov/forskrift som gjelder for den aktuelle boligen der ikke tilleggene angir annet. 
Generelt er referansenivået byggeforskrifter som var gjeldende når bygningen/bygningsdelen 
ble byggesøkt. Det var opphold og skyet på befarings dagen.

Oppdragsgiver: Geir Malvin Halvorsen

Tilstede under 
befaringen:
Fuktmåler benyttet: Protometer mini

OM TOMTEN:
Tomten ligger sentralt i Haugesund og er en hjørne bolig i Kirkegata. Leiligheten har østlig vendt balkong fra bad i andre etasje. 
Inngangen til leiligheten i første etasje ligger mot Tuhauggata med kort avstand til de fleste fasiliteter. Tomte arealet som er oppgitt er fra 
kartverkets oppmålte areal for det felles tomteområdet - Se for øvrig kartverkets kart data. De tilhørende utvendige overflater med da 
vegger og tak er del av boligens fellesareal. 
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OM BYGGEMETODEN:
Boligen er ført opp med bindingsverk i tre i første og andre etasje somt lofts etasjen, det er støpte vegger i kjeller. Det er liggendende 
kledning som utvendig overflate som er malt. Taket er tekket med gråe takstein.

OVERORDNET FAGLIG VURDERING AV EIENDOMMEN:
Boligen er bygget i tidlig på 1900-tallet og har normal slitasje ut fra alderen, normal utskiftning og vedlikehold må påregnes. Det er utført 
noe modernisering og utskiftning etter byggeår slik som maling av innvendige overflater og listverk, skiftet gulv på hovedsoverom, stue 
og kjøkken. Bad ble renovert i 2009 med nytt dusjhjørne og vegghengt toaletter og baderomsinnredning. Loftet ble også innredet i 2009 
vor også det elektriske ble skiftet ut. For øvrig vises til beskrivelser og tilstandsvurderinger for de enkelte rom og bygningsdeler.

ANNET:
Primæroppvarming er varmepumpe og elektriske varmekabler og panelovner. Boligen har

brannvarslere og brannslokningsapparat i begge etasjene samt brannstige fra balkong i andreetasje. Varmtvannstank er plassert på bad i 
andreetasje hvor det er gulvsluk ved eventuelt lekkasje. Se egenerklæring.

 

DOKUMENTKONTROLL:
Det er ikke funnet vesentlige avvik i forhold til egenerklæringsskjema og dokumentasjon. Dokumentasjon vedrørende arbeid på våtrom, 
rørarbeid er ikke fremvist.

 

BESKRIVELSE AV INNVENDIGE OVERFLATER (vegger, tak og gulv):

2 Etasje: Parkett på gulv i entre med malte slette vegger av gips og slette plater i himling.

3 Etasje: Parkett på gulv i gang, 2 soverom, stue og kjøkken med lysmalte slette vegger av gips og slette plater i himling. På Bad er det 

grå fliser på gulv og grå baderomsplater på vegger og slette plater i himling.

Loft: Parkett på gulv i gang, 2 soverom med lysmalte slette vegger av gips og slette plater i himling. På Bad er det grå fliser på gulv og 
hvite fliser på vegger og slette plater i himling.

FORMÅL MED ANALYSEN:

Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. 

Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er

ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Tilstandsrapport for boligen er systematisk presentert av de forhold som 
takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er like vell ingen garanti for at det ikke 
finnes skjulte feil, skader og mangler, etter som det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig 
informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut fra sine faglige kvalifikasjoner eller 
erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi 
tilbakemelding om eventuelle feil/mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

VESENTLIGE ENDRINGER ETTER BYGGEÅR:

Leiligheten er fra 1900-tallet uten større endringer etter byggeår. Rom i boligen har

gjennomgått mindre vedlikehold i de senere år. Loft ble innredet i 2009. Bad i 3.etasje og på loft er pusset opp i 2009, dokumentasjon er 
ikke vist annet enn det elektriske som også ble rehabilitert i 2009. Kjøkken er også skiftet i senere tid og er i god stand i henhold til 
ander. Det er så ellers noe mangel på vedlikehold på utvendige overflater som terrasser og rekkverk o.l. Se for øvrig egenerklæring fra 
selger.
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AREALER OG ANVENDELSE:
Arealmålingene i denne rapporten måles etter Norsk Standard 3940.

Arealer oppgis i hele kvadratmeter i denne rapporten, og gjelder for det tidspunkt rapporten er datert.

BRA er bruksarealet av boligen som tilsvarer bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger.

 

Måleverdige arealer:
Større arealer enn nødvendig åpninger for trapp, heis sjakter og lignende regnes ikke med i etasjens areal. Rom som skal måles må være 
tilgjengelig, slik at det kan måles. Rommene kan stride mot byggeforskriftene, men likevel være måleverdig.

 

Markedsføring:
Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis.

  AREALER BOLIG:

 Etasje: P-Rom m² S-Rom m² Total BRA m² Total BTA m²

 2. etasje 2 0 106 3

 3. etasje 105 0 105 114

 Loft 30 0 30 33

 

 

 

 Sum bygning           137 0 137 150

  AREALER GARASJE/UTHUS:

 Type: P-Rom m² S-Rom m² Total BRA m² Total BTA m²

 Bod 0 6 6 8

 

 

 

 Sum bygning(er) 0 6 6 8

P-ROM:

2. Etasje: Entre

3. Etasje: Gang, stue, kjøkken, 2 soverom og bad.

Loft: Gang, bad og 2 soverom.

S-ROM:

Utvendig bod

MERKNADER OM AREAL:

Arealmålingene i denne rapporten måles etter Norsk Standard 3940. Arealer oppgis i hele kvadratmeter i denne rapporten, og gjelder 

for det tidspunkt rapporten er datert. BRA er bruksarealet av boligen som tilsvarer bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger.

Måleverdige arealer: Større arealer enn nødvendig åpninger for trapp, heis sjakter og lignende regnes ikke med i etasjens areal. Rom 
som måles må være tilgjengelig, slik at det kan måles. Rommene kan stride mot byggeforskriftene, men likevel være måleverdige.

MERKNADER OM ANDRE ROM:

Øvrige rom har normal slitasje ihht alder. Normalt vedlikehold de nærmeste årene av overflater kan påregnes i enkelte rom. 
Leiligheten kan ha aldersmessige ujevnheter, sprekker, skrap, merker og knirk på gulv, vegger og himlinger på enkelte plasser av 
mindre betydning.

GARASJE / UTHUS:

Utvendig redskapsbod har gulv i betong, yttervegger og tak er også oppført med bindingsverk i

betong med liggende tre kledning som utvendig overflate. Normalt vedlikehold kan påregnes.

Garasje har mindre slitasje, riss og oppsprekking av aldersmessige hensyn.
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BYGGMESTER:

En BMTF-sertifisert takstmann er en byggmester el.l. som er medlem av Byggmestrenes Takseringsforbund. Det vil si han/hun har 
minimum 6 års erfaring med å analysere, reparere og bygge boliger.

Mester er en beskyttet tittel som deles ut av Kongen til den som oppfyller de kvalifikasjonskrav som blir stilt i medhold til lov om 
mesterbrev i håndverk og annen næring.

Den BMTF-sertifiserte takstmannen skal alltid etterleve de etiske regler og regelverket som gjelder for Byggmestrenes 
Takseringsforbund.

 

 

INTEGRITET:

UAVHENGIG TAKSTMANN
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 BMTFs etiske retningslinjer på www.BMTF.no

 

 

Ansvarlig for rapporten:

Even Englund
Bygningsingeniør, byggteknikker, byggmester og takstmann med over 16 års erfaring fra byggebransjen. Erfaring fra oppføring av 
tilbygg, nybygg, rehabilitering samt prosjektering og prosjektledelse. 

 

 

 

 

22/11/2022

 

 

 

Even Englund
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1. Grunn og fundamenter
Ingen  1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet

Bygningsdelen eksisterer ikke.

Merknader:
 

Ingen  1.2 Krypekjeller

Bygningsdelen eksisterer ikke.

Merknader:
 

Ingen  1.3 Terrengforhold

Bygningsdelen eksisterer ikke.

Merknader:
 

2. Yttervegger
TG 2  2.1 Yttervegger

Det er påvist deformasjoner og/eller fuktskader i ytterveggens konstruksjoner, se under.

Det er ikke påvist avvik på vannbord over og under vindu, eller i overgangen mellom grunnmur og fasade og i 
etasjeskillere.

Det er påvist skader, sprekker og råteskade på kledningen, se under.

Det er ikke påvist tilstrekkelig lufting for kledningen, se under.

Det er ikke påvist noen nevneverdige konstruksjonsfeil.

Det er utført stikktaking på typiske skadesteder, slik som i nedkanten av panelet og i områdene rundt vinduene med 
avvik, se under.

Det er observert materialvalg ved yttervegg som kan gi forkortet levetid, se under.

Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes 
ut i fra alderen. Veggene er oppført med bindingsverk i tre. Veggene er kledd med liggende tre-kledning av eldre dato. 
Det nevnes at utvendige flater er del av fellesareal.

Merknader: Konstruksjonene er lukket, full tilstandsvurdering og vurdering av isolasjonsevne krever nærmere 
undersøkelser. Det er ingen indikasjoner på sopp eller råte på tilgjengelige deler fra den besiktigede leilighet. Noe lite 
avstand fra bakkenivå opp til kledningen. Hakk huller og mindre oppsprekking er registrert. Normalt vedlikehold og 
utskiftning må påregnes. Normal tid før maling av tre-kledning eller laft, malt er 6 - 12 år. Normalt vedlikehold må 

påregnes. Normal tid før reparasjon av bindingsverk av

tre er 40 - 80 år.
 

3. Vinduer og ytterdører
TG 2  3.1 Vinduer og ytterdører

Det er ikke påvist punkterte glass.

Det er påvist avvik ved beslag, vannbord, omramming, karm eller ytre tetting, se under.

Dører og vinduer vurderes som sikre mot vanninntrengning i konstruksjonen.

Vinduer av tre med isolerglass med forskjellig alder. Det bemerkes at vinduer er av varierende kvalitet og alder samt kan 
det trenges noe vedlikehold og/eller utskiftning. Ytterdør inn til leilighet i 2. etasje er av eldre dato og er med karm og 
dørblad av tre. Balkongdør med glass ut fra bad i 3. etasje, verandadør i tredje etasje er av eldre dato og har en del skrap 
og merker. Nye vinduer stemplet 2013 ut mot gate i 3. etasje mot syd.

Merknader: Enkelte dører og vinduer kan påregnes vedlikehold, overflatebehandling og oppgradering/utskiftning. 
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiums-dører er 20 - 40 år. Normal tid før kontroll og justering av tredører 
er 2 - 8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede 
er 2 - 8 år.
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4. Tak
Ingen  4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak

Bygningsdelen eksisterer ikke. Takkonstruksjon er del av fellesareal.

Merknader:
 

Ingen  4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen)

Bygningsdelen eksisterer ikke. Tak er del av fellesareal.

Merknader:
 

5. Loft
TG 1  5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging)

Loftet er innredet senere enn boligen ble bygget.

Det er påvist biologiske skadegjørere fra kaldt-, kne-, hanebjelke-, eller kryploft. Se under.

Det er ikke påvist lekkasje rundt rør- eller kanalgjennomføringer.

Det er ikke påvist ventilering av yttertaket. Se under.

Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes 
ut i fra alderen. Loftet er en hovedsakelig en lukket konstruksjon hvor kun de tilgjengelige delene av Loftet er inspisert 
under befaringen.

Merknader: Himlinger på rom på loft er kledd med slette takplater og det er ikke indikasjoner på fukt, skade eller 
overnevnte tilfeller ved befaring gjort uten fysiske inngrep.
 

6. Balkonger, verandaer og lignende
TG 3  6.1 Balkonger, verandaer og lignende

Konstruksjonen vurderes som forsvarlig festet.

Det er ikke påvist svekkelser i forankring eller understøtting.

Det er påvist skader, slik som avskalling, deformasjoner, riss, sprekker, råteskader og/eller rust på overflater, se under.

Vannavrenning vurderes som tilstrekkelig.

Oppkant mot vegg og dør vurderes som tilstrekkelig.

Det er ikke påvist nevneverdige skader i tettesjiktet.

Ventilering/lufting vurderes ikke som tilstrekkelig under inntrukket terrasse/balkong.

Balkong i tre med rekkverk med avrundet topprekke i tre mot nord-øst i tredjeetasje.

Merknader: Balkonger med høyde over 2 meter skal ha rekkverk med en høyde på min 90 cm for tilstrekkelig sikring. 
Dette gjelder også rekkverk tilhørende innvendig trapp og rekkverk, se her tilleggsopplysninger på slutten av rapporten. 
Deler av rekkverket er målt til 68cm fra dekket på balkongen. Normalt vedlikehold må påregnes. Normalt intervall for 
vedlikehold av terrasser i tre er hvert 2år (Byggforsk 700.320).
 

7. Våtrom
7.1 Bad 3. etasje

TG 2  7.1.1 Overflate vegger og himling

Det er påvist riss og sprekker, se under.

Det er påvist sprekker i fuger, se under.

Det er ikke påvist avvik på skjøter og underkant av plater.

Det er ikke påvist bom (hulrom) under fliser.

Det er ikke påvist fuktskader, spor etter skadedyr.

Det er ventiler som kan åpnes.
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Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes 
ut i fra alderen. Vegger er belagt med fliser og slette plater himling. Avtrekk på vegg med tilhørende tilluft under dør.

Merknader: Normal slitasje som flekker, sprekker, riss, skrap og merker forekommer enkelte plasser. Normal tid før 
utskifting av baderomspanel er 6 - 14 år. Normal tid før maling av plater, malt er 8 - 16 år. Normal tid før utskifting av 
Linolium/Vinyl belegg er 15 - 25 år.
 

TG 1  7.1.2 Overflate gulv

Det er ikke påvist riss og sprekker.

Det er ikke påvist sprekker i fuger.

Skjøter og underkant av plater på gulv er ikke inspisert.

Det er ikke påvist bom (hulrom) under fliser.

Det er ikke påvist spor etter råteskade, muggvekst eller skadedyr.

Det er ikke påvist tilfredsstillende fall til sluket. Se under.

Terskel er vurdert som tilfredsstillende.

Det er ikke påvist knirk i gulvet.

Det er påvist tilfredsstillende høydeforskjell fra toppen av sluket til toppen av membranen ved dørterskelen.

Det er påvist flekker eller andre skader. Se under.

Denne bygningsdelen er stort sett i orden. Badegulvet er belagt med flis. 1stk gulvsluk plassert under dusjkabinett.

Merknader: Badet har ikke fall 1:100 men har tilfredsstillende høydeforskjell fra topp gulvsluk til topp av membran og 
tettesjikt ved dørterskel. Tilstrekkelig dokumentasjon samt oppbygging og byggemåte er ikke fremlagt, membran er 
synlig i sluk. Normal tid før utskifting av baderomspanel er 6 - 14 år. Normal tid før maling av plater, malt er 8 - 16 år. 
Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år. Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5 - 15 år.
 

TG 2  7.1.3 Membran, tettesjiktet og sluk

Membranen er fra 2009

Det er ikke påvist avvik i forhold til sluk, rørgjennomføringer, mansjetter eller klemring.

Det er muligheter for å rengjøre sluk.

Det er ikke påvist tegn på feil utførelse, feil materialvalg, skadelig fukt eller utettheter.

Arbeidet vurderes som fagmessig utført.

Det er ikke boret hull i tilstøtende rom eller fra undersiden. Se under.

Det er fuktkontrollert med egnet fuktmåleverktøy. Se under.

Gulvet er belagt med flis. Det er 1stk sluk under dusjkabinett.

Merknader: Dokumentasjon på utførsel er ikke vist. Det ble søkt etter fukt på tilgjengelige tilstøtende overflater ved 
befaring, uten at det ble indikert tegn på fukt eller fuktskader. Hullborring er ikke mulig mot våtsone grunnet 
baderommets plassering. Normal tid før utskifting av baderomspanel er 6 - 14 år. Normal tid før maling av plater, malt er 
8 - 16 år. Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år. Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5 - 
15 år.
 

7.2 Bad loft
TG 1  7.2.1 Overflate vegger og himling

Det er ikke påvist riss og sprekker.

Det er ikke påvist sprekker i fuger.

Det er ikke påvist avvik på skjøter og underkant av plater.

Det er ikke påvist bom (hulrom) under fliser.

Det er ikke påvist fuktskader, spor etter skadedyr.

Det er ventiler som kan åpnes.

Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes 
ut i fra alderen. Vegger er belagt med flis og slette plater himling. Avtrekk i himling med tilhørende tilluft under dør.
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Merknader: Normal slitasje som flekker, skrap og merker forekommer enkelte plasser. Normal tid før utskifting av 
baderomspanel er 6 - 14 år. Normal tid før maling av plater, malt er 8 - 16 år. Normal tid før utskifting av 
Linolium/Vinyl belegg er 15 - 25 år.
 

TG 2  7.2.2 Overflate gulv

Det er ikke påvist riss og sprekker.

Det er ikke påvist sprekker i fuger.

Skjøter og underkant av plater på gulv er ikke inspisert.

Det er ikke påvist bom (hulrom) under fliser.

Det er ikke påvist spor etter råteskade, muggvekst eller skadedyr.

Det er påvist tilfredsstillende fall til sluket.

Terskel er vurdert som tilfredsstillende.

Det er ikke påvist knirk i gulvet.

Det er ikke påvist tilfredsstillende høydeforskjell fra toppen av sluket til toppen av membranen ved dørterskelen. Se 
under.

Det er påvist flekker eller andre skader. Se under.

Badegulvet er belagt med flis. 1stk gulvsluk plassert i dusj.

Merknader: Badet har fall 1:100 men har ikke tilfredsstillende høydeforskjell fra topp gulvsluk til topp av membran på 

25mm. Tilstrekkelig dokumentasjon samt oppbygging og byggemåte er ikke

fremlagt, bilder fra oppussing av bad er fremlagt som viser fliser lagt på eksisterende gulvbelegg. Normal tid før 
utskifting av baderomspanel er 6 - 14 år. Normal tid før maling av plater, malt er 8 - 16 år. Normal tid før utskifting av 
keramiske fliser er 10 - 30 år. Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5 - 15 år.
 

TG 2  7.2.3 Membran, tettesjiktet og sluk

Membranen er fra 2009

Det er ikke påvist avvik i forhold til sluk, rørgjennomføringer, mansjetter eller klemring.

Det er muligheter for å rengjøre sluk.

Det er ikke påvist tegn på feil utførelse, feil materialvalg, skadelig fukt eller utettheter.

Arbeidet vurderes som fagmessig utført.

Det er boret hull i tilstøtende rom eller fra undersiden. Se under.

Det er fuktkontrollert med egnet fuktmåleverktøy. Se under.

Gulvet er belagt med flis. Det er 1stk sluk i dusjnisje.

Merknader: Dokumentasjon på utførsel er ikke vist. Det ble søkt etter fukt på tilgjengelige tilstøtende overflater ved 
befaring, det ble ikke indikert tegn på fukt eller fuktskader. Hullboring er utført mot våtsone fra gang ved trapp. Normal 
tid før utskifting av baderomspanel er 6 - 14 år. Normal tid før maling av plater, malt er 8 - 16 år. Normal tid før 
utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år. Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5 - 15 år.
 

8. Kjøkken
8.1 Kjøkken

TG 1  8.1 Kjøkken

Vanninstallasjonen er fra ca2009

Det er påvist knirk, skader eller fuktskjolder på gulvet. Se under.

Det er ikke påvist fukt ved kjøleskap, vaskemaskin, varmtvannsbereder eller andre vanninstallasjoner.

Det er ikke påvist avvik i forhold til trykk i vannkran.

Det er ikke påvist avvik i forhold til avrenning fra avløp.

Det er ikke påvist symptomer på fukt og råte i nabokonstruksjoner.
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Denne bygningsdelen er stort sett i orden. Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige 
avvik i forhold til det som kan forventes ut i fra alderen. Kjøkkenet er modernisert noe i nyere dato med med lyse fronter 

og mørk benkeplate og vask.

Kjøkken er i god stand med plass til kjøleskap og med integrert ovn og oppvaskmaskin. Kjøkkenventilator er montert 
over koketopp med dog noe lite avsug men fungerer. Kjøkken er modernisert noe etter bygge år med hvite fronter og 
mørk benkeplate.

Merknader: Kjøkkenventilator er montert over koketopp med utkast i yttervegg. Kjøkken er modernisert noe i nyere 
dato og er i god stand - Se egenerklæring. Normalt vedlikehold kan forventes ut fra alder skrap og knirk kan forekomme, 
for øvrig ellers normal slitasje.
 

9. Rom under terreng
9.1 Kjeller

Ingen  9.1.1 Veggenes og himlingens overflater

Bygningsdelen eksisterer ikke.

Merknader:
 

Ingen  9.1.2 Gulvets overflate

Bygningsdelen eksisterer ikke.

Merknader:
 

Ingen  9.1.3 Fuktmåling og ventilasjon

Bygningsdelen eksisterer ikke.

Merknader:
 

10. VVS
TG 1  10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør

Innvendige vann og avløpsrør er fra ukjent alder

Hovedstoppekranen er lokalisert og funksjonstestet.

Materiale, sammenkoblingspunkter, kondensisolasjon og termisk isolasjon vurderes som tilfredsstillende.

Lekkasjevann fordelerskap ledes til sluk.

Anlegget er skjult og uten dokumentasjon, men kan likevel fungere greit.

Materiale og sammenkoblingspunkter vurderes som tilfredsstillende.

Avløpskapasiteten vurderes som tilfredsstillende.

Lukt fra avløpssystemet vurderes som tilfredsstillende.

Anlegget er skjult og uten dokumentasjon, men kan likevel fungere greit.

Det er WC med innebygget sisterne.

Det er spalte på innebygget sisterne for WC.

Det er ikke inspeksjonsmulighet på innebygget sisterne for WC.

Det er ikke fremlagt dokumentasjon på innebygget sisterner for WC.

Denne bygningsdelen er stort sett i orden. Tilgengelig/synlig røropplegg under vask på kjøkken med hovedstoppekran og 
skap med røropplegg og varmtvannstank på bad i tredje etasje hvor det meste ellers er skjult mellom rommene. Bad i 
tredje etasje har opplegg for vaskemaskin.

Merknader: Det bemerkes at kun lett synlig/tilgjengelig røropplegg inne i boligen er kontrollert. Dokumentasjon og 
samsvarserklæringer er ikke vist.
 

TG 1  10.2 Varmtvannsbereder
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Varmtvannsbereder er fra 2016

Det er ikke påvist avdrypp og fuktskjolder ved bereder.

Berederens plassering er tilfredsstillende.

Berederen er lekkasjesikret.

Denne bygningsdelen er stort sett i orden. Varmtvannstank er plassert på bad i tredje etasje med egen gulvsluk ved 
dusjkabinett.

Merknader: Normal levetid på varmtvannsbereder er 15-25 år.
 

Ingen  10.3 Vannbåren varme

Bygningsdelen eksisterer ikke.

Merknader:
 

TG 1  10.4 Varmesentraler

Varmesentralanlegget var nytt i ukjent alder

Denne bygningsdelen er stort sett i orden. Varmepumpe plassert i stue.

Merknader: Alder og vedlikehold er ikke kjent.
 

TG 1  10.5 Ventilasjon

Boligen har naturlig ventilasjon.

Boligen har mekanisk ventilasjon.

Boligen har ikke balansert ventilasjon.

Tilluft, avtrekk og luftutveksling vurderes som tilfredsstillende.

Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes 
ut i fra alderen. Våtrom har mekanisk avtrekk og ventiler som avtrekk i vegger og i himling. Til-luft til bad under dører.

Merknader: Leiligheten har ikke ventilasjonsanlegg. Våtrom og oppholdsrom har ventiler på vegg.
 

11. Elektrisk anlegg og samsvarserklæring
TG 1  11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring

Når det gjelder resultater fra det lokale el-tilsynet: Se eventuelt eiers egenerklæringsskjema.

Det lokale el-tilsynet gjennomførte tilsyn sist i ikke oppgitt

Det var tilsyn på anlegget for mer enn fem år siden.

Det elektriske anlegget ble installert i 2009

Det elektriske anlegget ble totalrehabilitert i 2009

I følge eier/oppdragsgiver har det ikke vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget. Se eventuelt 
egenerklæringsskjema fra selger.

I følge eier/oppdragsgiver løses ikke sikringene ut ofte. Se eventuelt egenerklæringsskjema fra selger.

I følge eier/oppdragsgiver finnes det kursfortegnelse.

I følge eier/oppdragsgiver er antallet sikringer i samsvar med kursfortegnelse.

Det er ikke påvist at plugg på varmtvannsbereder er brunsvidd.

Det er ikke observert synlige tegn på termiske skader på kabler, brytere, downlights, stikkontakter eller elektrisk utstyr.

Kabler er tilstrekkelig festet.

Det er tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap er tette.

I følge eier/oppdragsgiver er det samsvar mellom utført arbeid og samsvarserklæring.

Det er fremlagt samsvarserklæring.
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Denne bygningsdelen er stort sett i orden. Sikringsskap med automatsikringer hvor det elektriske er rehabilitert i 2009 - 
Se egenerklæringen.

Merknader: Det er gitt og vist samsvarserklæring fra elektriker fra ferdigstillelse. På generelt grunnlag anbefales det 
gjennomgang av det elektriske anlegget av godkjent elektriker. Se egenerklæring.
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Vær oppmerksom på:

Egenerklæringsskjema er levert før oppstart av oppdraget.

Det er ikke fremlagt godkjente tegninger av boligen.

Det foreligger ikke oppdaterte godkjente byggetegninger som samsvarer med boligen, se under.

Det er ingen avvik i forhold til rømming og romhøyde, ut ifra gjeldende forskrifter for da boligen/rommene ble 
byggemeldt.

Innvendige rekkverk og håndrekker er ikke i henhold til dagens forskrifter.

 

Tilleggsopplysninger:

Fuktmåling og fukt søk ble utført uten at det ble boret hull i vegger mot våtrom i andre etasje, men hullboring bak 
våtsone på bad på loft ble utført. Boligens bad i andre etasje er våtsone ikke plassering for tilstrekkelig tilkomst slik at 
hullboring kan utføres og eventuell lekkasjer kan indikeres i lukket konstruksjon på tilfredsstillende måte. Røropplegg er 
ellers i god stand uten tegn til svekkelse. Det ble søkt etter fukt på tilgjengelige tilstøtende overflater ved befaring, uten 
at det ble indikert tegn på fukt og/eller fuktskader som følge av lekkasje på befarings dato. Se også egenerklæring fra 

selger. 

Det minnes også om at høyde på rekkverk rundt trapp mellom etasjene er stedvis under de påkrevde 90cm fra gulv dette 
gjelder også utvendig balkong, samt er avstand mellom spiler på rekkverk i trapp over 10cm. Leiligheten har også noen 

innvendige høydeforskjeller på loft samt noe lav takhøyde i trapp til loft. 

Det minnes også om at det ikke er etablert sikker rømningsvei ut fra loftsetasjen annet enn ned og gjennom andreetasjen.

 

 

Anbefalte ytterligere undersøkelser:

Boligen er av eldre dato og er tinglyst og tatt i bruk, boligen er ikke påbygd i senere tid. Det er ikke funnet vesentlige 
avvik i forhold til egenerklæringsskjema og dokumentasjon. Godkjente tegninger av boligen er ikke fremlagt, det er 
gjort endringer på romløsninger på bygg tilhørende den besiktigede eiendoms loft. Kommunens byggesaksarkiv er ikke 
kontrollert. Se egenerklæringen.
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  Takstmannens vurdering ved TG2:
2.1 Yttervegger

 
TG2 settes på bakgrunn i alder på ytterkledningen samt oppsprekking og tilstand på

ytterkledningens utvendige overflater.

3.1 Vinduer og ytterdører

 
TG2 settes på bakgrunn av alder på de vinduer og ytterdører som er av eldre dato, samt noe mangel på vedlikehold 
på de eldre vinduene samt avflassing og oppsprekking. Noe muggsopp i vindu grunnet dårlig lufting på soverom i 
tredjeetasje og på loft.

7.1.1 Bad 3. etasje Overflate vegger og himling

 
TG2 settes med bakgrunn i alder på badets himling og vegger samt med noe sprekker, risser og merker. Noe 
vedlikehold kan påregnes.

7.1.3 Bad 3. etasje Membran, tettesjiktet og sluk

 TG2 settes på bakgrunn alder samt manglende samsvarserklæring og dokumentasjon på arbeid.

7.2.2 Bad loft Overflate gulv

 
TG2 settes på bakgrunn ikke tilfredsstillende høyde fra topp gulvsluk til topp membran ved dør, samt 
samsvarserklæring er ikke vist.

7.2.3 Bad loft Membran, tettesjiktet og sluk

 TG2 settes på bakgrunn av alder på membran samt manglende samsvarserklæring og dokumentasjon på arbeid.
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  Takstmannens vurdering ved TG3:
6.1 Balkonger, verandaer og lignende

 TG3 settes på bakgrunn i stedvis ikke tilstrekkelig høyde på rekkverk rundt balkong.

 Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom kr. 0 - og 10.000
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Eiendomsmegler A

Oppdragsnr.

01220054

Selger 1 navn

Geir Halvorsen

Gateadresse

Kirkegata 192

Poststed

HAUGESUND

Postnr

5525

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 2010

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år 0

Antall måneder 0

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?
Nei Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap

Polise/avtalenr.

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

Initialer selger: GH 1

Do
cu

m
en

t r
ef

er
en

ce
: 0

12
20

05
4



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

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse Mestro Entreprenør as hadde totalentreprisen på renovering av hele eiendommen i 2008/2009

Arbeid utført av Mestro Entreprenør as

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Nei Ja

Beskrivelse Det ble totalt bygget 3 nye bad i denne perioden.

2.2 Er arbeidet byggemeldt?
Nei Ja

Beskrivelse Seksjonering & Bruksendring av eiendommen ble godkjent da, så da antar jeg at all dokumentasjon er sendt inn i
denne forbindelse.

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 faglært

Beskrivelse All rørarbeid i frbindelse med renovering av alle bad / kjøkken

Arbeid utført av Tindeland Rør as

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

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

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

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

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 All elektroarbeid i forbindelse med renoveringen ble utført av Bjelland Elektro as

Arbeid utført av Bjelland Elektro as

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
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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, kun av faglært

Beskrivelse Hele eiendommen ble utvendig malt i 2020

Arbeid utført av D.A.R Bygg as

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

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

Beskrivelse Loftet ble totalrenovert sammen med resten av bygget i 2008/2009. Det er ikke kjeller i bygget.

18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
Nei Ja

Beskrivelse
Loftet er registrert og godkjent av kommunen, men det må monteres rømningsstige for og få soverommene godkjent
til overnatting. Dette ble ikke gjort i sin tid, da bygget er vernet av byantikvar og det ble visstnok litt styr med og
finne en løsning på dette.

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

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

Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

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

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

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

Nei Ja

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

Jeg har aldri bodd i boligen, men har kun hatt denne for utleie.

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: GH 4
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E-Signing validated secured by

NAME OF SIGNER

Geir Halvorsen
IDENTIFIER

fe39194bbb699a706fcf7cbf
037bbfa137724700

TIME

18.11.2022 
10:39:49 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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Det betyr å regelmessig levere arbeid til karakteren A.

For å klare det, kreves mye hardt arbeid, gode forberedelser, 

bred annonsering, fullt fokus, relevant erfaring og en aldri så 

liten dose talent.

Vi er
Eiendomsmegler A

Vi i Eiendomsmegler A  
prøver å leve opp til navnet 
vårt hver bidige dag. 





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



Et lite råd

Å kjøpe bolig er en av de største investeringene du gjør i løpet av livet. �oligen du

kjøper skal mest sannsynlig være hjemmet ditt i flere år fremover.

Vi råder deg derfor til å ta en god gjennomgang av økonomien din, slik at du får lagt et

godt grunnlag for boligkjøpsprosessen. Dette vil vi gjerne hjelpe deg med og inviterer

deg herved på en kaffedrøs for å gi deg gode råd og hjelp til å kartlegge planer, mål og

muligheter.

Som lokal sparebank har vi korte beslutningsprosesser, noe som gjør at vi fort kan

innvilge lånesøknaden din. Slik sikrer vi at du har finansieringen på plass før du går på

visning. Da er du klar til å by når den rette boligen dukker opp, og du slipper å gå glipp

av drømmehjemmet fordi du ikke var klar til å delta i budrunden.

La oss derfor ta en prat og aller helst et møte - slik at vi kan hjelpe deg å realisere

boligdrømmen. 

Du treffer Johnny Årekol på telefon 52 70 5� 68 og mobil 926 37 789 

eller på mail johnny.aarekol@haugesund-sparebank.no

Snakk med oss

før du k�ø�er �oli
 

– det lønner seg

Lokal, nær og personlig

Johnny Årekol  



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

KIRKEGATA 192, 5525 HAUGESUND
Gnr. 40, Bnr. 635, Snr. 3 i Haugesund kommune.
Oppdragsnr: 01220054 Vidar Opheim, +47 926 62 816




