
EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Eiendomsmegler A Næring og Prosjekt

Oppdragsnr.

02220028

Selger 1 navn

Wilhelm Andreas Skar

Gateadresse

Stordgata 6A

Poststed

HAUGESUND

Postnr

5522

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 2004

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

Svar Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse Gulv m/varmekabel lagt av person med fagbrev på dugnad.

Arbeid utført av Tindeland Rør A/S

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Nei Ja

Beskrivelse Eksisterende gulv skal ha et 7 mm påstøp før gulvbelegg legges henhold til instruks fra gulvlegger.

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Nei Ja

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, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse Påbegynt rør i rør installasjon i 2011/2012. Toalett tatt i bruk fra samme tidspunkt.

Arbeid utført av Tindeland Rør A/S

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 Nei

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

Beskrivelse Borettslaget har nytt ladeanlegg tatt i bruk høsten 2022.

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

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

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

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse Nye innglassede terrasser i hele borettslaget 2021. Ny fasade fra samme tidspunkt.

Arbeid utført av Søre Skeisvang Borettslag

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

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

Initialer selger: WAS 3

D
oc

um
en

t r
ef

er
en

ce
: 0

22
20

02
8



Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende
opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt
eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt
boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt
(budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler. 

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

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller

mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller

når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom

etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.

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

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

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

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

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

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

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

Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.
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E-Signing validated secured by

NAME OF SIGNER

Wilhelm Andreas Skar

IDENTIFIER

835f516b738e6434853230
f736b117e28b92db82

TIME

27.12.2022 
19:47:50 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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MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIACAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCABgkqhkiG9w0BBwEAAKCAMIIEfTCCA2WgAwIBAgIKA4p8RQorWeudajANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZMR8wHQYDVQQDDBZOZXRzIEUtU2lnbmluZyBDQSAtIEcxMSkwJwYDVQQKDCBOZXRzIEJyYW5jaCBOb3J3YXkgLSA5OTYgMzQ1IDczNDELMAkGA1UEBhMCTk8wHhcNMjIxMjI3MTk0NzUwWhcNMjIxMjI3MjAwMjUwWjCB+TEdMBsGA1UEAwwUV2lsaGVsbSBBbmRyZWFzIFNrYXIxMTAvBgNVBAUTKDgzNWY1MTZiNzM4ZTY0MzQ4NTMyMzBmNzM2YjExN2UyOGI5MmRiODIxMzAxBgNVBAsMKlNpZ25lciBhdXRoZW50aWNhdGVkIGJ5IE5ldHMgT25lIHRpbWUgY29kZTEpMCcGA1UECgwgTmV0cyBCcmFuY2ggTm9yd2F5IC0gOTk2IDM0NSA3MzQxCzAJBgNVBAYTAk5PMTgwNgYKCZImiZPyLGQBAQwoNEUzRDQ1MTIzQjFCRTc5MTkzMUM0QjM1QTY0MTQ3OUU2REM4NTlEMzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBANfnZLpT2Gqeo1IXvQcS8iiYIQzLmDnSblqFNReiuoib3NcqUNjRuDZMCMgAzCAXM1mwNAguUVwO93fjoxQjP8Bvmj+luc1GAnBF7QbHUFDX0vBOzJSK+pOTmCjOYDG7vq4kktLmxTzd70f6uK7marpbtQwMBOlk1LkB6kCv7xjoi7qU1YUYbNdqkOQi/4y95o4S215GePT7y8AnPWnDDEPwg4myKhytO0lBTrDQ0eKpiNQV07rCqXL+DhrwEjPmg2b9EyHi4URqVE6meHBDenGsv8+m0iTypjtn+U/8pxz7XxL4WYgrf/yXre/IXMPQTVOgAX+8jHVMdr1CZQ/EV4ECAwEAAaOBpTCBojAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwOQYIKwYBBQUHAQEELTArMCkGCCsGAQUFBzABhh1odHRwOi8vdmEubm9yZGVhLmVzZWMubmV0cy5ldTAdBgNVHQ4EFgQUVZhEAk7dZyEPYRrjHula9BQphScwHwYDVR0jBBgwFoAUxGXljDzDtSQ7N6xhvrlqHapb8B4wFQYDVR0gBA4wDDAKBghghEIBDwEIATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAW+RVzOx+CHNY9KZdjjDkfuieK4yyHs50qO+DnKOAI2TBCsIcq1DNNEhYgjP/CZUg0Ug4qYGfBE+baNE9EMLDA5HkgEfSPbBXRdASY2+EmSXPs2m7Ejk80GOowWKiZwTqUIf9ixjFDnVAlRnwf+WbwScdnsXdhBnGubH30tvw4i9zmRdv1jMFvzoU3+MqIaFy/H5XnnFG1grhCLBpJjEQa9HBQWWqADS1f9QUgPhxHPFjiJVBvKnmN6YNVz5KfVYSS1LfJg7in5D11CMwJOmi9IvyiAVAoMCOvY3ufohZTFRRviMIo6u3ctJ68WiTuqXWMjucLZH1FDkla3vp2fsBsQAAMYICQjCCAj4CAQEwZzBZMR8wHQYDVQQDDBZOZXRzIEUtU2lnbmluZyBDQSAtIEcxMSkwJwYDVQQKDCBOZXRzIEJyYW5jaCBOb3J3YXkgLSA5OTYgMzQ1IDczNDELMAkGA1UEBhMCTk8CCgOKfEUKK1nrnWowCwYJYIZIAWUDBAIBoIGxMBgGCSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIyMTIyNzE5NDc1MFowLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIDXNs3xuh2e/+0bWJMJjsMJJk+WhTr6HUQxDYoXknFxbMEYGCyqGSIb3DQEJEAITMTcwNTAzMDEwLzALBglghkgBZQMEAgEEIKP6Asg+vO+Ub6v3oHTBd5Dw0sRagJQscoB3Sx1ft7TmMAsGCSqGSIb3DQEBAQSCAQBrjocUUjlfPhuA421A+Yip3yIs9CYdWMwlIlKhbYDQ7AWIgjsUY7rAGXgMuYyMIebMqLwcSQOh/cBx7K3Svrpa9cKHtyPeMkOcYUZ5pBvNhjej3Ii5I9PJPaM5Xhe7rcX8shl5damLz9E57THI2+PahufDpblaNF+iyv1v01X6hAr5QgBynlcivTNeDTzpjHT9QWgKzxali7WOtjzgqD92wBBcbxRVGhplzc297FoPmFeUP3vX5c2Yr2iiCXbyeodFULXZGZmFCfnrOrGmTKqq3esKj5sxeTwJntObRzb8c36n9oxgj/ZlFfXCXDQJd/JKmgu7X6IxWVCNE3WHSH/uAAAAAAAA
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