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Salvøyvegen 2
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Prisantydning: kr. 1.750.000,-
Omkostninger: kr. 46.042,-
Til sammen: kr. 1.796.042,-
*Totalkostnad: kr. 1.796.042,-
P-rom/Bta/Bra: 129/206/185
Byggeår: 1946
Eiendomstype: Enebolig
* Totalkostnaden er stipulert
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Salvøyvegen 2

02

03 01. Inngangsmuligheter både i
kjelleretasjen og hovedetasjen

02. Gårdsrommet

03. Boligen ligger til i Salvøyvegen 2 (før
Salvøy)

Salvøyvegen 2
VEDAVÅGEN

Boligen ligger til like ved
Steinarskogen barnehage på Vea.
Kort gåavstand unna har du også

butikker, skole, bussforbindelser
m.m.
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Salvøyvegen 2

VELKOMMEN INN!

ADKOMST TIL BOLIGENS ØVRIGE ROM
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Salvøyvegen 2

Flott baderom i hovedetasjen
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Salvøyvegen 2

02 03
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Salvøyvegen 2

01 04

05
01. Spisestue kombinert både med det

nye og gamle

02. Lys og innbydende stue

03. Møbler spisestuen/stuen etter eget
behov

04. Vedfyringsmuligheter både i stuen og
spisestuen

05. Adkomst til terrasse og kontor
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Salvøyvegen 2

Kjøkken med flott utførelse - barløsning til 
bespisning i den travle hverdag
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Salvøyvegen 2

LEKKERT KJØKKEN MED LYSE FRONTER - INNREDET MED INTEGRERTE HVITEVARER

LETT ADKOMST TIL SPISESTUEN
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Salvøyvegen 2

Baderommet i loftsetasjen - opplegg for 
vaskemaskin er skjermet bak veggen

12



Salvøyvegen 2

SOVEROM 1

SOVEROM 2
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Salvøyvegen 2

SOVEROM 3

KONTOR I TILKNYTNING TIL STUEN I HOVEDETASJEN
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Salvøyvegen 2

Behagelige og smakfulle fargevalg!
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Salvøyvegen 2

SETT FRA TERRASSEN
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Salvøyvegen 2

Nabolagsprofil

Se større kart med detaljforklaringer på nest siste omslagsside.

TRANSPORT

Haugesund Karmøy 16 km

Vedavågen 0.1 km*

SPORT
Sævikdalen idrettsanlegg 0.4 km*
Sletten idrettsanlegg 1.8 km*

TrimClub  Åkra 5.6 km
Skoi Trening og Helse avd. Åkra 5.6 km

VARER/TJENESTER
Amfi Åkrehamn 4.7 km
Megasenteret 6.8 km

Coop Prix Vedavågen 0.5 km*
Kiwi Åkra 5.4 km

Apotek 1 Åkra 4.7 km
Boots apotek Kopervik 6.6 km

Karmøy Vinmonopol 6.7 km
Haugesund Vinmonopol 21.9 km

Coop Prix Vedavågen 0.5 km*
Meny Vedavågen 2.7 km

Mix Veabuen Storkiosk 0.5 km*
Mix Videokjelleren Åkra 5.2 km

Shell Vea 2.8 km
Statoil Service Sævelandsvik 3.8 km

SKOLER, BARNEHAGER
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Vedavågen skole 1-7 kl. - - 0.5 km *

Holmen skole 8-10 kl. - - 5.1 km

Åkra ungdomsskole 8-10 kl. 21 klasser 465 5.8 km

Stangeland ungdomsskole 8-10 kl. 11 klasser 379 7.6 km

Kopervik videregående skole - - - 5.5 km

Åkrehamn vidaregåande skole - 27 klasser 430 5.9 km

Steinarskogen FUS barnehage 0-6 år - - 0.1 km *

Espira Sletten barnehage - - - 1.7 km

Vea barnehage 0-5 år 4 avdelinger 86 1.9 km

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene.
Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal
ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer
oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller DnB Eiendom AS kan ikke holdes
ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kartene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2013
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Salvøyvegen 2

TILHØRIGHET
Kommune Karmøy
Grunnkrets Sævik
Kirkesogn Vedavågen

STEDER I NÆRHETEN
Veabygda 0.8 km*
Ytraland 1.4 km*
Sevlandsvik 4.1 km
Åkrehamn 5.6 km

Som øy er Karmøy gammel av år, men som kommune
ung av dager. Det var først i 1965 at syv kommuner
Torvastad, Avaldsnes, Stangeland, Kopervik, Åkra,
Skudenes og Skudeneshavn ble slått sammen til en
kommune. Kommunesenteret er Kopervik, omtrent 25 km
fra Haugesund. Karmøy er kjent for sin frodige natur, og i
Avaldsnes ligger de nå nedlagte Vigsnes Kisgruber som
blant annet er kjent for å ha levert kobberet som ble
brukt for å lage Frihetsstatuen som står ved
innseilingen til New York City. Men Karmøy var kjent 
lenge før de tildragelsene fant sted.

Tettstedet Åkrehamn (Åkra) er et tettsted i Karmøy
kommune. Stedet består av de to sammenvokste
stedene Åkrehamn og Vedavågen på vestsiden av
øya Karmøy. Kommunesenteret Kopervik ligger omtrent
åtte kilometer øst for stedet. Åkrehamn er den
viktigste fiskehavnen på Karmøy med variert industri.
På stedet ligger videregående skole. Åkrehamn har
bystatus fra 2002. Navnet kommer av det norrøne ordet
for "åker" i flertall.

Kilde: Karmøy kommune, Wikipedia

BEFOLKNING
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(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Kommune: Karmøy 40063 14814
Grunnkrets: Sævik 682 257

DEMOGRAFI

48% er gift
52% er barnefamilier
13% har høyskoleutdanning
31% har inntekt over 300.000

88% eier sin egen bolig
84% har bolig på over 120 kvm
39% av boligene er nyere enn 20 år
95% bor i enebolig
41% av eiendommene har pris

mellom kr. 1 mill-2,5 mill

LIVSSTIL (Sævik grunnkrets)

Aktiviteter: Film, båtliv, hage, fotturer

Interesser: Country, interiør, miljøvern, lokalpolitikk

Radio & TV-vaner: Interiørprogrammer, lokalnyheter,
hestesport,vintersport, økonomi

Lesevaner: Friluftsblader, livsstilsblader, rubrikk på nett

Forbruk: Motor og IT

Ferievaner: Fornøyelsesparker, bussferie, bilferie, campingferie,
cruise

Bilmerker: Toyota, Opel, Volkswagen, Bmw, Mercedes Benz

BOLIGMASSE

Livsstilsbeskrivelsene er levert av Experian Insight AS som har delt norges befolkning inn i Mosaic(TM)-
grupper etter demografiske kjennetegn. De er basert på offentlig statistikk, i hovedsak fra SSB
(Statistisk Sentralbyrå) samt spørreundersøkelser om holdninger, forbruk, medievaner osv.
Kilde: Experian Insight AS

Data om Demografi, Boligmasse gjelder for Sævik
grunnkrets grunnkrets.
Kilde: Befolkning, demografi og boligmasse: SSB 2012,
Norsk Eiendomsinformasjon 2012
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Salvøyvegen 2

ADKOMST

Følg Austre Veaveg/Sævikvegen til
skilting Salvøy. Ta av til venstre her og
boligen kommer rett forut på høyre hånd
i neste kryss.

BEBYGGELSEN

P-ROM: 129 kvm
P-rom inneholder:
1. etg: Gang/stue/kjøkken/kontor og bad.

2. etg: Gang, 3 soverom og bad.

Gang, klesbod og uinnredet del i kjeller er
ikke medregnet i P-ROM men inngår i
BRA.
Bruksareal: 185 kvm
Bruttoareal: 206 kvm
Byggeår: 1946

Byggemåte:

Grunnmurskonstruksjonen er dobbel
teglsteinsmur. Veggkonstruksjonen med
tømret bæresystem i tre. Det er
saltakkonstruksjon med delvalm, med
kaldt loft. Taket er tekket med
skiferstein.

Oppgitte arealer er oppmålt av
takstmann. Benevnelser på rom i
salgsoppgaven, samt selgers bruk av rom,
kan være i strid med byggeforskrifter
selv om de er målverdige.

I boligens etasjer er det foretatt
innredninger og ominnredninger fra
orginale bygningstegninger.

DIVERSE

Oppgradert anlegg i 1. og 2. etg med
automatsikringer.

Varmepumpe.

Møblement i boligen kan overtas etter
nærmere avtale.

Selger har tegnet eierskifteforsikring og
har i den forbindelse utarbeidet
egenerklæring og boligsalgsrapport.
Kjøper plikter å gjøre seg kjent med
erklæring og rapport før budgiving/kjøp.
Dokumentene er vedlagt i
salgsoppgaven.

EIEFORM

Eiet

EIENDOM
Salvøyvegen 2, 4276 VEDAVÅGEN
gnr. 2, bnr. 111 i Karmøy kommune

EIER
William Paterson McCallum Mundy

ENERGIMERKING
Eieren har energimerket boligen og den
har oppnådd energikarakter F, og
oppvarmingskarakter ORANSJE.

FERDIGATTEST / MIDLERTIDIG
BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ikke ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse i Karmøy
kommunes arkiver.

FINANSIERING
Som et av landets største finanskonsern
tilbyr DNB Bank ASA alle typer
banktjenester til konkurransedyktige
priser. Banken kan gi deg lånetilbud til
finansiering av eiendommen. Våre
meglere kan opprette kontakt mellom
deg og en kunderådgiver i banken og
som kunde hos oss lover banken en
hurtig behandling av din låneforespørsel.

INNHOLD

Eneboligen går over tre etasjer og er
innredet med:

Kjeller: Gang, klesbod og uinnredet del.

Hovedetg: Gang/stue/kjøkken/kontor og
bad.

Loftsetg: Gang, 3 soverom og bad.

KONSESJON

Søknad om konsesjon påkrevet: Nei
Egenerklæring om konsesjon
påkrevet: Nei

OMKOSTNINGER

Dokumentavgift til
staten
2,5% av kjøpesum:

43.750,-

Tinglysning
hjemmelsdokument:

1.060,-

Tinglysning
pantedokument:

1.060,-

Attestgebyr: 172,-
Totalkostnad 46.042,-

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte
totalsum er beregnet ut fra kjøpesum
tilsvarende prisantydning. Det tas
forbehold om økning i gebyrer.

OPPDRAG
70413328

Kontaktperson:
Nina Grødem Lindøe
Eiendomsmeglerfullmektig
E-post: Nina.Lindoe@dnbeiendom.no
(m:) 92 62 44 33

Avdeling: Haugesund
Adresse: Haraldsg. 125
5527 Haugesund
Tlf: 46 85 55 00
Fax: 52 72 21 97

DNB Eiendom AS
Org.nr. 910 968 955

OPPVARMING
Det er montert to vedovner samt
varmepumpe i 1. etasje. Varmekabler i
gulv på begge bad. Forøvrig elektrisk
oppvarming.

OVERTAGELSE
Etter nærmere avtale.

Eiendommen fra A til Å
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Salvøyvegen 2

PARKERING

Parkering i eget gårdsrom.

REGULERINGSMESSIGE FORHOLD

Eiendommen er regulert til boliger.

SAKSOPPLYSNINGER

Salgsoppgavedato: 31.10.2013

STANDARD
Meget lekker enebolig med
gjennomgående og stilig utførelse.
Rommende er delikat og smakfullt
innredet i harmoniske farger. Selger har
fornyet de fleste innvendige overflatene,
men har samtidig gjenbrukt en del av de
gamle overflatende på en passende måte.
Bruk av selvlagde detaljer gir et
annerledes preg!

Hovedetasjen er innredet med "åpen
løsning" til båd gang, stue, kjøkken og
kontor.

Pen kjøkkeninnredning med lyse fronter.
Integrert oppvaskemaskin, kjøleskap
med frys, stekeovn, platetopp med
induction og mikrobølgeovn. Benkeplate
bygget til med flisebelagt overflate i
granittstein. Barløsning til enkel
bespisning for den travle!

Baderommet i hovedetasjen har fliser og
tapet på vegg samt fliser og maling på
gulv. Badet har servant, dusjnisje og
toalett. Elektrisk avtrekksvifte.

Baderommet i loftsetasjen har fliser på
vegg samt fliser og laminat på gulv.
Badet har servant, dusnisje, opplegg for
vaskemaskin og vegghengt toalett.

Tre soverom totalt - alle lokalisert i
loftsetasjen. Hovedsoverommet er
innredet med godt med skapplass.

TOMTEN
Tomteareal: 781 kvm
Tomtetype: Eiertomt

Avskjermet tomt med singel i gårdsrom.
Eiendommen er opparbeidet med plen,
trær og diverse beplantning.

Tomtearealet er estimert av Karmøy
kommune. Avvik kan forekomme - dette
gir ikke adgang til prisavslag.
Eiendommen går over 3 bnr hvorav ett
har målebrev. De to øvrige er målt etter
skylddeling.

UTLEIE

Boligen er registerert med en boenhet og
har derfor ingen utleiedel.

VEDLEGG

Løsøre
Nabolagsprofil
Egenerklæring
Boligsalgsrapport
Energiattest
Boligkjøperforsikring

Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle
vedlegg.

VEDLIKEHOLD / TILSTAND
Det er gjort endel utskifting/påkostning
de siste årene. Boligen er i god stand,
men boligen er en del år gammel. Man
må likevel påregne noe vedlikehold.

Av vesentlige fornyelser er det
oppgradert store deler av de innvendige
rørene samt det elektriske anlegget.
Begge bad er fornyet ('09 og '12).
Innredning på kjøkken er fra '08/'09.
Vinduer er skiftet ved behov.

For tilstand og øvrige beskrivelser, se
tilstandsrapport vedlagt i salgsoppgaven.

VEI, VANN, AVLØP
Offentlig nett.

VISNING
Som annonsert, forøvrig etter avtale med
megler.

ØKONOMI

Kommunale avgifter: 8.022,- pr. år
Prisantydning: 1.750.000,-
Primær ligningsverdi: 331.268,- for år
2012
Sekundær ligningsverdi: 530.029,-
Eiendomsskatt: 512,- pr. 2013

Eiendommen fra A til Å
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Salvøyvegen 2

SALGS- OG BETALINGSVILKÅR MV.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers
egne undersøkelser. Interessenter oppfordres til en grundig
besiktigelse av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.
Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers
besiktigelse. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en mangel
når:

• Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med
å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om
eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå
ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke
ble gitt.

• Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i
vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne
med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når
tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt.

Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til
meglerens klientkonto før overtagelse.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke
ønsker en hjemmeloverføring av eiendommen til seg må det
tas forbehold om dette i bud.

Selger har tegnet eierskifteforsikring for sitt ansvar etter
avhendingsloven av 3. juli 1992 nr 93 og/eller kjøpsrettslige
ansvar etter gjeldende lovgivning for salg av andels-
/aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra
overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset oppad
til kr 5.000.000,-. Selgers egenerklæring er vedlagt denne
salgsoppgaven 1). Alle interessenter oppfordres til å undersøke
eiendommen grundig, jf. avhendingslovens § 3-10 (kjøpslovens
§20).

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring.
Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som dekker
utgifter forbundet med juridisk bistand, fagkyndig uttalelse og
saksomkostninger, dersom det oppdages uventede feil eller
mangler ved boligen innen 5 år fra overtagelsen. Forsikringen
må bestilles senest ved kontraktsignering. Ta kontakt med
eiendomsmegler for mer informasjon.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV EN
TRANSAKSJON

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å
gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme
gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom
nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller
megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til
utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av
straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse
gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes
ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet eller deres medkontrahent.

FORMIDLING

DnB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DnB Bank ASA
for formidling av lånekunder. Kun personer som har
samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en
internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir
økte kostnader for kunden.

BUDGIVNING

Ifølge forskrift om eiendomsmegling §6-4 vil kopi av
budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept.
Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. Forøvrig
henvises til informasjon på budskjemaet.

MEGLERS VEDERLAG

Meglers vederlag er avtalt til 2,2% provisjon av salgssum
Markedspakke kr 21 900,-
Tilretteleggingsgebyr kr 6 000,-
Inneståelsesgebyr kr 2 800,-
Visningshonorar kr 1 875,-
Henvendelse til finansinstitusjoner for sletting av pant kr
500,- pr. kreditor

ANSVARLIG MEGLER ER: Hilde Tytlandsvik

UTLEGG

Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige
instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 1 896,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 1 060,-
Oppgjørstjenester: Kr. 3 100,-

Viktig informasjon
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Listen over løsøre og tilbehør som bør følge med boliger og fritidsboliger ved salg er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, 

Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor. Listen er en videreføring av Norges Eiendomsmegler-

forbunds liste over løsøre og tilbehør. Listen har virkning for avtaler inngått 1. februar 2012 eller senere, og gjelder kun i tilfeller hvor 

annet ikke fremgår av markedsføringen eller av avtale mellom partene.

I henhold til avhendingsloven § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, 

forskrift eller annet ofentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er 

særskilt tilpasset bygningen, jf avhendingsloven § 3-5. Partene kan imidlertid avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. 

Hvis det er løsøre og tilbehør selger ikke ønsker skal følge med eiendommen ved salg, må selger derfor sørge for at dette blir formid-

let til kjøper før bindende avtale inngås, for eksempel ved at opplysninger om dette tas inn i salgsoppgaven. Tilsvarende må kjøper ta 

forbehold i budet sitt ved ønske om en annen løsning enn den som fremgår av markedsføringen. 

Listen over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg når annet ikke fremgår av markedsføring eller er avtalt:

1.  HVITEVARER som er i kjøkken medfølger. Løse småapparater medfølger likevel ikke.

2.  HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte. 

3.  VARMEKILDER, ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, uansett festemåte. Frittstående biopeiser og varmeovner 

 på hjul med følger likevel ikke. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller  

 ikke med.

4.  TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG: TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner (dersom tuneren ikke følger 

 med må dette særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert TV/latskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger  

 ikke med.

5.  BADEROMSINNREDNING: Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og 

 håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning med overskap.

6.  SPEILFLISER, uansett festemåte.

7.  GARDEROBESKAP, selv om disse er løse, samt fastmonterte hyller og knagger.

8.  KJØKKENINNREDNING medfølger. Dette gjelder også overskap, åpne hyller og eventuell kjøkkenøy.

9.  MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner.

10.  AVTREKKSVIFTER av alle slag, og fastmonterte aricondition-anlegg.

11.  SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange.

12.  LYSKILDER: Kupler, lysstofarmatur, fastmonterte ”spotlights”, oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning.  

 Vegglamper, krokhengte lamper, herunder lysekroner, prismelamper og lignende følger likevel ikke med.

13.  BOLIGALARM (der denne er knyttet til en avtale forutsettes det at avtalen kan overdras til kjøper).

14.  UTVENDIG SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse.

15.  POSTKASSE

16.  PLANTER, BUSKER OG TRÆR som er plantet på tomten eller i fastmonterte kasser og lignende.

17.  FLAGGSTANG og fastmonterte tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som badestamp, lekestue, utepeis og lignende.

18.  OLJE-/PARAFINFAT: Eventuell beholdning av parain/fyringsolje avregnes direkte mellom partene per overtakelsesdato.

19.  GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis.

20.  BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende der dette er påbudt.

21.  BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER der dette er påbudt. Det er hjemmelshavers og brukers plikt 

 til å se til at utstyret foreinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med 

 ved salg av eiendom.

Liste over løsøre og tilbehør 
som bør følge med boliger og fritidsboliger ved salg

LØSØRE OG TILBEHØR, gjeldende fra februar 2012
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Bygningsteknisk gjennomgang med

- arealmåling

Salvøyvegen 2
4276 VEDAVÅGEN RAPPORTANSVARLIG:
Gnr. 2 Bnr. 111 Takst Service AS
Kommune: 1149 KARMØY Arnfinn Knutsen

Norevegen 14, 5542 KARMSUND
Befaringsdato: 29.10.2013 Tel: 91007273
Rapportdato: 31.10.2013 E-mail: arnfinn@takst-service.no

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?
Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller
besøk http://takstverifisering.nito.no
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OM BOLIGSALGSRAPPORTEN

Boligsalgsrapporten og dens avgrensninger

Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst, og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et
av disse forbundene.
Boligsalgsrapporten er i prinsippet 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.
Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har
betydning ved eierskifte.
Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom 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 i 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.

Takstrapporten

Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av NITO Takst og er utført i henhold til NITO's instrukser. Låneverdien
er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning.

Om takstingeniøren

NITO Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering.
Etter å ha gjennomgått NITO Taksts opplæring innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre
blant annet ”Boligsalgsrapporten”.
Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en takstingeniør fra NITO Takst utføre en Boligsalgsrapport.

Klageordning

Det er opprettet en felles, offentlig klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Boligsalgsrapporten med tilhørende
tilleggsmoduler. Klagenemden er sammensatt av en nøytral oppmann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene
siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende
tilleggsundersøkelser kan rettes til denne klagenemden. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve
rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser.

Rapportens struktur

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i boligsalgsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS
3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler).

Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende
definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også 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)

Befaringen

NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 1 av 16
NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund 31.10.2013
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Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f. eks. riving)

Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil
normalt ikke omtales i rapporten.
Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er
kontrollert.
Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til
befaringen.
Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.

Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.

Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.

Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.

Levetidsbetraktninger

Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, 700.320 "Intervaller for
vedlikehold og utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte
bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke
faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere
noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til
grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid.

Tilleggsundersøkelser

Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det
anbefales alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.
Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det.
Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det.

Andre uttrykk og definisjoner.

Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk.
Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det

materiale som objektet består av.
Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra

referansenivået. Se ”Tilstandsgrader” under punktet om Rapportens struktur.
Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved

hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.

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

Eiers egenerklæringskjema
Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren. Eventuelle avvik fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold
takstingeniøren har registrert skal kommenteres i rapporten. Ved dødsbo eller andre forhold som egenerklæringsskjema ikke foreligger,
skal dette kommenteres.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 2 av 16
NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund 31.10.2013
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Egne premisser
Ved arealmåling er rommene vurdert etter bruken, og ikke om de ellers er godkjent eller utført
korrekt i.f.t. byggeforskriftene.
Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger - 2009 er lagt til grunn.
Hvor fuktmålinger som er nevnt i rapporten har vektprosent i tre som er over 20% er det stor fare
for sopp, råte og annen forringelse av treverket.
Fuktmåleutstyr som er benyttet er av type Protimeter MMS

.

Befaring
Rekvirent: William Mundy
Takstingeniør: Arnfinn Knutsen NITO Takst
Rapportansvarlig: Arnfinn Knutsen
Befaringsdato: 29.10.2013
Tilstede: Oscar Rodriguez

.

Eiendomsdata
Hjemmelshaver(e): MUNDY WILLIAM PATERSON MCCALLUM
Type tomt: Eiet
Matrikkel: Gnr. 2 Bnr. 111
Adresse: Salvøyvegen 2 - 4276 VEDAVÅGEN

.

Dokumentkontroll
Det er i forbindelse med rapporten ikke utført dokumentkontroll eller undersøkelser i kommunens
arkiver.
Rapporten er basert på observerte forhold under befaringen.

Eieres egenerklæringsskjema er gjennomgått
.

Andre opplysninger
Om kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har blant annet plikt til å sette seg inn i og forstå realitetene i den dokumentasjon som
fremlegges i forbindelse med avhending av en brukt bolig. Denne rapporten kan inneholde
opplysninger som ikke er opplagt for alle å forstå det reelle innhold av. Kjøper oppfordres derfor til
å vederlagsfritt kontakte Takstingeniøren med spørsmål om innholdet i rapporten.
Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til
takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis er rapporten er eldre enn 6
måneder, bør takstingeniøren kontaktes for ny befaring og oppdatering.

.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 3 av 16
NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund 31.10.2013
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Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.

Det er gjort en del arbeid og utskifting/påkostning de siste årene. Boligen er i god stand, men boligen er
en del år gammel, og man må likevel påregne noe vedlikehold.
Innvendige rør og elektrisk anlegg er oppgradert.
Bad i første etasje opplyses til å være fra 2009 og bad i andre etasje opplyses til å være fra 2012.
Flisearbeider er utført som egeninnsats.
Innredning på kjøkken opplyses til å være fra 2008/09.
Vinduer er skiftet ved behov.
Alder på taktekking tilsier at taket bør legges om.
Boligen er bygget etter datidens standard og byggeskikk, og må ikke forveksles med nyere boliger.
For øvrig vises til rapportens beskrivelse av de enkelte bygningsdeler og tilhørende
levetidsbetraktninger.

.

Bygninger på eiendommen
Type bygg Byggeår Rehab.- ombygd år

Enebolig 1946
.

Underskrifter
Karmsund, 31.10.2013 Takstingeniør

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 4 av 16
NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund 31.10.2013
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Bygg : Enebolig

Arealer m.m.
AREALBEREGNING
Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS
3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller
verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de
spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn.

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no og www.ntf.no

De viktigste presiseringene er:
Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen
bruksenhet og/eller fellesareal.

Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger.

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.

MARKEDSFØRING
Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis.
Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En
bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører.
For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler.

Bygg A: Enebolig. - arealer
2 2

Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m

Totalt P-ROM S-ROM

Kjeller. 67 56 0 56

1. etasje. 77 71 71 0

2. etasje. 62 58 58 0

Sum bygning 206 185 129 56

Bygg A: Enebolig. - romfordeling

Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM)

Kjeller. Gang, klesbod og uinnredet kjeller.

1. etasje. Gang/stue/kjøkken/kontor og bad

2. etasje. Gang, 3 soverom og bad.

Sum alle bygg
2 2

Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m

Totalt P-ROM S-ROM

Sum alle bygninger 206 185 129 56

.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 5 av 16
NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund 31.10.2013
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Grunn og fundamenter

Vurdering av byggegrunn og fundamentering.

Grunnundersøkelser ikke foretatt.

Vurdering

Grunnforhold og fundamentering er ikke kjent av undertegnede. Det ble ikke observert tegn
til dårlig fundamentering.
Det registreres fjell i dagen på eiendommen.

.

Grunnmur

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Vurdering TG: 2

Grunnmurskonstruksjonen er dobbel teglsteinsmur (engelsk hulmur). Grunnmuren er ikke
pusset. Utvendige murfuger er slitte. Det antas at grunnmuren trekker til seg vann.
Utbedring av murfuger må påregnes. Kontroll av konstruksjonen er foretatt visuelt
utvendig på tilgjengelige steder. Man har spesielt kontrollert for setninger eller andre
betydelige feil / mangler. På lett kontrollerbare flater er det ikke registrert avvik som
vurderes å ha konstruksjonsmessig betydning.
Tilstandsgrad settes på grunn av alder.

.

Drenering

Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør.

Observasjonene er visuelle.

Vurdering TG: 2
Nedløp fra takrenner går til terreng.
Generelt er det ikke drenering i moderne forstand på bygninger av denne alderen.
Det registreres grunnmursplast utenpå grunnmur mot sør. Det er ikke montert klemlist i
overgang mellom grunnmur og grunnmursplast.
Tilstandsgrad settes på grunn av alder.

Levetid
Normal levetid på drenering er i følge Sintef Byggforsk 20 - 60 år.

.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 6 av 16
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Veggkonstruksjon og utvendige fasader

Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres

oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå.

Vurdering
Veggkonstruksjonen med tømret bæresystem i tre. Utvendig fasade har liggende kledning.
Kledningen mot sør er i god stand. Kledning mot øst er av nyere dato og i god stand.
Vannstokk er av nyere dato.

TG:1

Det registreres punktvis råte i fasade mot vest, og på fasade i området ved
hovedinngangsdør.
Det ble registrert noe svertesopp på utvendig fasade ved gesims over trapp til hovedinngang.
Svertesopp bør fjernes, den holder på fuktigheten i treveggen, og gir større risiko for
råtesopp om den får bli. Grundig rengjøring med spesielle midler som Husvask eller
Fasadevask fra malingsbutikken, eller god gammeldags Klorin, tar knekken på vekstene. I
alle fall for en stund.

TG:2

Levetid
I henhold til Sintef Byggforsk har utvendig panelkledning levetid fra 40 - 60 år. Intervall for
vedlikehold med maling er 6 - 12 år.

.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 7 av 16
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Vinduer og dører

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig

valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig

funksjonstestet.

Vurdering
Vinduer og dører er skiftet ved behov. Tilfeldig valgte dører og vinduer ble funksjonstestet,
disse fungerte som tiltenkt.
Kjellerdør er av nyere dato.
Vindu mot sør i stue er av nyere dato. Vindu i gang er fra 1992. Vinduer i andre etasje er
fra 1993.
Ingen skade registrert

TG:1

Stuevinduer mot nord og øst er fra 1972/73. Vinduene fungerer, men de har oppnådd en
alder hvor det ikke er uvanlig at de må skiftes.
Terrassedør er fra 1976 og har punktert glass.
Vinduer i kjeller er med enkle glass. Vinduene er av eldre dato, og har påbegynte
råteskader. Det er ikke tett utførelse i overgang mellom grunnmur og vinduets karm i
kjeller.

TG:2

Levetid
I henhold til Sintef byggforsk er normal levetid på vinduer fra 20 - 60 år.
Normal levetid på ytterdører: 20 - 40 år.
Alt etter vær og lys, kan punkterte vinduer være vanskelig å oppdage.

.

Takkonstruksjon

Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjenglige steder. Tilfeldige

stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Vurdering TG: 2
Det er saltakskonstruksjon med delvalm, med kaldt loft.
Konstruksjonen e av tradisjonell type, med undertak av tre, lagt på åser.
Tilstand på konstruksjonen, lufting etc kan ikke konstateres der hvor konstruksjonen er
kledd inn.
Det ble registrert spor etter stripet borebille (mott) i konstruksjonen. Det er viktig å holde
lavt fuktnivå (ventilering) for å forebygge skader. Det er ikke unormalt med mott i
takkonstruksjon på bygninger fra denne tiden her på vestlandet.
Det registreres noe nedbøyning i tak (observert fra bakken).
Tilstandsgrad settes på grunn av alder.
Tilstedeværende opplyser om at skråhimlinger i andre etasje er isolerte.

.
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TG: 2Taktekking

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og

gesimser.

Vurdering
Taket er tekket med skiferstein. Alder på taktekking tilsier at taket bør legges om.
Taktekking på tak over inngang er ikke besiktiget.
Undertak er av bord, lagt på åser.
Gesimser ser ut til å være i god stand. Vindskier mot sør er i god stand. De registreres råte i
vindski mot nord.
Tilstandsgrad settes på grunn av alder.

Levetid
Vannbord og vindskier er utsatt, og har ofte relativt kort levetid 20 -30 år iflg Sintef
Byggforsk.
Omlegging av eldre skifertak må påregnes (Omlegging iflg Sintef Byggforsk 50-80 år).
Steiner, sløyfer, lekter og undertaksbelegg fjernes. Skader på undertaket repareres.
Tekningen bygges opp på nytt. Det er ikke nødvendig å skifte steiner av god kvalitet så sant
de kan brukes på nytt.
Forventet levetid for skiferstein er ifg. Sintef Byggforsk 50 - 80 år.

.

Overlys, takluker m.m.

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering.

Vurdering TG: 2
Det er et eldre takvindu på loft. Eldre takvinduer med stålramme og enkle glass er generelt
utsatt for kondens.
Tilstandsgrad settes på grunn av alder.

.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 9 av 16
NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund 31.10.2013

35



Salvøyvegen 2 Rapportansvarlig:
4276 VEDAVÅGEN Arnfinn Knutsen
Gnr.: 2 Bnr.: 111 Norevegen 14,

5542 KARMSUND
Tel: 91007273
Fax:
E-mail:
arnfinn@takst-service.no

Renner, nedløp og beslag

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Vurdering TG: 2
Renner og nedløp er av plast. Over tid mister de gjerne styrken, men bør kunne fungere
greit for det.
Det ble ikke registrert skade eller deformasjon av betydning. Fallforhold er ikke
kontrollert. Det registreres rust på takrennekroker mot vest. Takrennekroker mot øst er av
aluminium.
Takrennene bør rengjøres.
Takrennene bør kontrolleres når det er regnvær.
Tilstandsgrad settes på grunn av alder.

Levetid
Takrenner og nedløp i plast har en levetid på 20 -30 år (Sintef Byggforsk).

.

Terrasse, balkonger og utvendige trapper

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger.

Rekkverk kontrolleres.

Vurdering TG: 1
Altan er bygget av tre. Høyde på rekkverk ble målt til 108 cm. Tilstedeværende opplyser
om at altanen er fra 2013. Ingen skade registret.
Det er en bratt tretrapp mellom terreng og altan. Trappen har ikke rekkverk. Etter dagens
forskrifter skal trapp eller rampe som er høyere enn 0,5 m over tilstøtende plan og som
ikke avgrenses av vegg eller har tilsvarende beskyttelse ha rekkverk.

Det er støpt trapp med smijernsgelender foran hovedinngang. Det registreres sprekk i
betongen, men ellers ser trappen ut til å fungere godt.

.
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Piper og ildsteder

Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert.

For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale.

Vurdering TG: 2
Det er montert 2 vedovner i første etasje. Plate av ubrennbart materiale foran ildsted ved
kjøkken er for kort. Iht forskriftene skal plate av ubrennbart materiale være minimum 30
cm ut foran ilegget til ildsted.
Boligen har ett-løps teglpipe, pusset utvendig. Man må generelt påregne rehabilitering av
eldre piper. Det registreres en løs flis på pipe ved ovnsrør til ildsted ved kjøkken.
Teglpipen er kledd inn på flere sider. Iht forskriften skal en teglsteinspipe være tilgjengelig
for inspeksjon på alle 4 sider.
Feieren i kommunen er tilsynsmyndighet for piper og ildsteder.

.

Etasjeskillere

Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha kontruksjonsmessige

negative avvik.

Vurdering TG: 2
Det er ikke registrert negative avvik som har konsekvens for konstruksjonens sikkerhet.
Ujevnheter, små skjevheter og gulvknirk må påregnes i en trekonstruksjon.
Boliger fra denne tiden hadde helt andre krav til nedbøyning og stivhet enn dagens
forskrifter, og kan derfor ikke sammenlignes med dagens boliger. Det er noe skjevhet i
konstruksjonen. Det ble ikke observert problemer som er unormalt i forhold til alderen.
Det registreres spor etter stripet borebille (mott) i etasjeskille mellom kjeller og
hovedetasje (observert i kjeller). Dette er ikke unormalt på bygninger fra denne tiden her
på vestlandet. For å bli kvitt billene, er reduksjon av fuktighet det viktigste tiltaket.
Tilstandsgrad settes på grunn av alder.
Det er montert plastfolie under bjelkelag mot kjeller under baderom i første etasje. Dette er
feil utførelse. Det kan imidlertid med fordel monteres vindsperre/duk på undersiden av
bjelkelaget.

.
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Rom under terreng

Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater.

Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens.

Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt.

Vurdering TG: 2
Det ble registrert for høyt fuktnivå (over 20 %) i nedre del av vegg (treverk) i kjelleren.
Registrerte målinger og observasjoner:
- Det ble registrert 21 vektprosent fukt i utforet vegg i klesbod.
Ved vektprosent i tre som er over 20% er det stor fare for sopp, råte og annen forringelse
av treverket. Det ble på synlige og observerte utforede veggflater visuelt ikke sett skader.
Utforede vegger mot terreng er objektivt sett, imidlertid å betrakte som en risiko for skjulte
skader. Drenering og fuktsikring på utsiden har begrenset levetid, og feil kan gi fuktskader
på utforede vegger. Skadene kan utvikle seg før fukt oppdages på overflaten i rommene.

.

Bad, 1. etasje.

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene.

Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger.

Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet.

Ventilasjon på rommet kommenteres.

Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres.

Baderomsinnredninger vurderes.

Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Vurdering TG: 1
Det opplyses at badet er fra 2008/2009.
Badet er utført som egeninnsats.
Det er fliser og tapet på vegg. Det er fliser og maling på gulv.
Badet har servant, dusjnisje og toalett.
Rommet er ventilert med elektrisk avtrekksvifte i vegg og spalte i dør for lufttilførsel.
Det er ikke oppkant på gulv ved terskel til dør.
Det er ikke mulig og se om det er montert mansjett i klemring til sluk.
Det er ikke tilstrekkelig fall på gulv i dusjnisje. Noe vann blir liggende igjen på gulvet.
Det ble ikke registrert fukt ved søk med fuktindikator (Protimeter MMS).

Levetid
Utskifting/rehabilitering av utslagsvasker, servanter, klosetter o.l. etter 20 - 50 år.
Utskifting av tappebatteri/kraner for sanitærutstyr etter 10 - 30 år.
Normal levetid for vinyltapet som er utsatt for fukt er i følge Sintef Byggforsk 5 - 10 år.
Normal levetid for keramiske fliser innvendig er i følge Sintef Byggforsk 10-30 år.

.
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Bad, 2. etasje.

Vurdering
Badet opplyses til å være fra 2012.
Badet er utført som egeninnsats.
Det er fliser på vegg. Det er fliser og laminat på gulv.
Badet har servant, dusjnisje, opplegg for vaskemaskin og vegghengt toalett.
Innredningen er i god stand.

TG:1

Baderommet har ikke ventilasjon. I henhold til gjeldende forskrifter skal baderom ha
avtrekk. Ventilasjon bør etableres.
Utførelse med forhøyet gulv i dusjnisje er en dårlig løsning. Gulvet i dusjnisjen er høyere en
gulvet på badet ellers. Laminat på gulv utenfor dusjnisje tåler lite fukt.
Vinduet er plassert i våtsone til dusj. Dette er ikke en god løsning.
Det er ikke mulig og se om det er montert mansjett i klemring til sluk.
Det ble ikke registrert fukt ved søk med fuktindikator (Protimeter MMS).

TG:2

Levetid
Utskifting/rehabilitering av utslagsvasker, servanter, klosetter o.l. etter 20 - 50 år.
Utskifting av tappebatteri/kraner for sanitærutstyr etter 10 - 30 år.
Normal levetid for keramiske fliser innvendig er i følge Sintef Byggforsk 10-30 år.

.

Kjøkken

Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutsyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder

som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap.

Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Vurdering TG: 1
Innredningen er av merket Ikea og opplyses til å være fra 2008/2009
Det er ventilator over komfyr. Innredningen har integrert oppvaskmaskin, kjøleskap med
frys, stekeovn, platetopp med induction og mikrobølgeovn.
Innredningen er i god stand.
Det ble gjort søk med fuktindikator på alle erfaringsmessige utsatte områder som i
benkeskap, foran hvitevarer etc. Det ble ikke registrert problemer med fukt. Hvitevarer er
ikke kontrollert.

.
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Innvendige overflater

Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere.

Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle

feil/skader på overflater som blir kommentert.

Vurdering
Boligen er pusset opp i den senere tid.
Boligen var møblert, så skader eller feil vil kunne komme fram, når boligen er tom.

.

Innvendige trapper

Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk.

Rekkverkshøyder er også vurdert.

Vurdering TG: 1
Høyde på rekkverk i første etasje ble målt til 93 cm. Høyde på rekkverk i andre etasje ble
målt til 76 cm.
Åpning mellom spiler ble målt til11 cm. Åpning mellom trinn ble målt til 13 cm.
Det er ikke montert rekkverk i nedre del av trapp i kjeller.
Trapp til andre etasje har ikke rekkverk, men har påmontert waier som sikring. Denne type
sikring kan ha for stor åpning for små barn. Trapp mellom første og andre etasje har
håndløper på vegg.
Dersom det er barn i huset bør åpninger mellom trinn eller spiler i rekkverket ikke være
større enn 10 cm. Åpninger som ligger slik til at de minste barna vil kunne presse kroppen
gjennom (mellom trappetrinn), bør begrenses til 8 cm. Det bør også være rekkverk på
begge sider av trappeløpet.

.
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VVS

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. Vurderingene gjelder kun alder og

materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller

andre godkjente dokumenter.

Vurdering
Vurdering av vann- og avløpsrør gjelder kun innvendig der disse er synlige. Rør i grunnen
er ikke vurdert.
Enkelte vannrør av kobber er av nyere dato. Det registreres nyere vannrør av plast ("rør i
rør"-system) til baderom i første etasje. Disse rørene ble observert i kjeller under badet.
Rørene er ikke frostsikret.
Tilgjengelige avløpsrør er av plast.

TG:1

Enkelte vannrør av kobber ser ut til å være av eldre dato.
Varmtvannsbereder er trolig fra ca 1970-tallet.
Tilstandsgrad sette på grunn av alder.

TG:2

Vannrør til vask i uinnredet kjeller er frakoblet.

Levetid
Trykkvannledninger i kobber har iflg Sintef Byggforsk en levetid på 50 år.
PEX-rør monteres normalt som rør i rørsystem, dvs. PEX-røret ligger i ett varerør av PE.
Teknisk levetid for PEX-rør er 20-75 år med anbefalt brukstid på 50 år.
Normal levetid på avløpsledninger av plast er 50 år.
Normal levetid for varmtvannsberedere er iflg Sintef Byggforsk 20 år.
Normal levetid på avløpsrør av støpejern er iflg Sintef Byggforsk ca 50 år.

.

Elektrisk anlegg

Vurdering
Det er sikringsskap med automatsikringer. Sikringskapet er fra 2010. Samsvarserklæring fra
elektriker ligger i sikringsskapet. Samsvarserklæring er en dokumentasjon som viser at et
elektrisk anlegg er utført i samsvar med forskriftenes krav. Dokumentasjonskravet ble
gjeldene fra 01 Januar 1999.

Vurderingen av det elektriske anlegget er ikke fullverdig, da dette krever
elektrokompetanse.
Det anbefales generelt å få det elektriske anlegget kontrollert i forbindelse med kjøp av
bolig.
Det lokale eltilsyn er offentlig kontrollmyndighet på elanlegget.
Levetid: Utskifting av undersentraler (sikringsskap) inkludert kabler og ledninger 20-40 år
iflg Sintef Byggforsk.

.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 15 av 16
NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund 31.10.2013

41



Salvøyvegen 2 Rapportansvarlig:
4276 VEDAVÅGEN Arnfinn Knutsen
Gnr.: 2 Bnr.: 111 Norevegen 14,

5542 KARMSUND
Tel: 91007273
Fax:
E-mail:
arnfinn@takst-service.no

Diverse utstyr

Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster.

Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard.

Vurdering
Det er montert varmepumpe i boligen.

.

Terrengforhold

Vurdering av fallforhold ved grunnmur.

Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget.

Vurderingene er basert på visuelle observasjoner.

Vurdering
Terrenget skråner mot nordøst. Ingen spesielle problemer med fallforhold på terreng rundt
boligen.
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BOLIGKJØPERFORSIKRING 

 
Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i sitt liv. Som ny boligeier har man visse 
forventninger til sitt nye hjem, og man regner med at boligen lever opp til disse. I virkeligheten reklamerer 1 av 5 på sitt boligkjøp, 
og kravene kommer raskt opp i mange hundre tusen kroner. En rettslig prosess i forbindelse med et mangelskrav resulterer ofte i 
høye utgifter og tar mye tid og krefter. Med boligkjøperforsikring dekkes egne og eventuelt idømte saksomkostninger oppad 
begrenset til én million kroner. Advokater og jurister med spisskompetanse på eiendomskjøp står parat for å hjelpe deg i 5 år etter 
overtagelse. Dette bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og til å senke risikoen ved et boligkjøp. 
 
 

Hva forsikringen dekker: 

 

• Utgifter til juridisk bistand og advokat forbundet med at et krav fremmes overfor selger, og/eller selgers forsikringsselskap 
• Egne og eventuelle idømte saksomkostninger 
• Bistand til krav som er knyttet opp mot forsinket overlevering av boligen 
• Utgifter til takstmenn, sakkyndige og andre nødvendige ekspertuttalelser 
• Juridisk bistand fra høyt kvalifiserte saksbehandlere, jurister og advokater 
• Dekningen er begrenset oppad til 1 000 000 kr  

 

Mer informasjon om forsikringen finner du på www.norwegianbroker.no 
 
 

 
Forsikringen gjelder for kjøp av eiendom solgt etter avhendingsloven. Boligkjøperforsikring kan ikke tegnes dersom boligen kjøpes som et ledd i egen 
næringsvirksomhet, mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen eller kjøpes fra nærstående. Som nærstående regnes familie i opp- og 
nedstigende linje, samt søsken. Forsikringen kan ikke tegnes ved kjøp av næringseiendom, eller obligasjonsleilighet. 
 

Priser: Borettslagseiendom          kr 2 850 - 
 Seksjonert eiendom /Aksjebolig kr 4 750,- 
 Eiendom med eget Gnr & Bnr kr 6 950,- 

 
Det tas forbehold om endringer i pris som skyldes endret risiko, eller andre uforutsette forhold. Egenandel på kun kr. 4000,-  uavhengig av omkostningenes størrelse. 
Egenandelen refunderes uavkortet til sikrede dersom det oppnås erstatning/prisavslag. 

 
 
 

Produkt- og leverandørinformasjon: 
Forsikringen er plassert hos Qudos Insurance Company AS og er formidlet gjennom landets største norskeide forsikringsmegler, Norwegian Broker AS. Norwegian 
Broker er en uavhengig og objektiv forsikringsmegler med konsesjon fra det Norske Finanstilsynet, og er underlagt tilsynets retningslinjer. Selskapet mottar et honorar 
på kr 273,- for borettslagseiendom, kr 395,- for seksjonert eiendom/aksje bolig og kr 534,- for eiendom med eget gnr. og bnr. fra deg som oppdragsgiver ved tegning 
av forsikringen. Både distribusjonskostnad til DNB, honorar til Norwegian Broker og faktureringsgebyr er medregnet i premietabellen ovenfor slik at du som 
oppdragsgiver kun betaler den oppgitte premien. Skadeoppgjøret foretas av Crawford & Company. Selskapet er verdens største organisasjon innenfor uavhengig 
skadehåndtering og konsulentytelser for forsikringsselskaper og forsikringsmeglere. 

 
Ved spørsmål om forsikringen eller klage på skadebehandlingen kan du kontakte: 
Spørsmål om forsikringen: Norwegian Broker, Postboks 324,1326 Lysaker. Tlf. 23897389 / boligkjoperforsikring@norwegianbroker.no 
Skade/ krav: Crawford & Company, Postboks 133, 1338 Sandvika. Tlf. 69001410  / boligkjoperforsikring@crawco.no 
Klage: Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Tlf. 23131960 (08.30-15.00) 
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Forbrukerinformasjon om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,
Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes
Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av
blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som
forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet
ved budgivning på eiendommen.Avslutningsvis gis også en kort
oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på
eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til
oppdragsgiver.

3. Budets innhold:
I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr),
kjøpesum, budgivers navn, adresse, epostadresse,
telefonnummer osv. bør et bud inneholde:
Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist,
overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker
finansiering, salg av nåværende bolig osv. 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 megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 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 orientere 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 fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til
megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte
muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-
melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne
type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn
ellers.

6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
fristene i punkt 4.

7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle
forbehold.

8. 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 budjournalen i anonymisert
form.

9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten
ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet,
bør budet fremmes gjennom fullmektig.

10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket
budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt
aktuelle interessenter.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

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 eiendommer 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 inngått 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.
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Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er 
juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen 
akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne 
eiendommen, vil kjøperen dersom han krever det, få opplysninger om min identitet, på de vilkår som fremkommer av 
vedlagte ”Forbrukerinformasjon om budgivning” pkt. 9.

________________________     _________________________    _________________________________
Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift

FINANSIERINGSPLAN:

Egenkapital kr

Långiver: Referanseperson og tlf. nr.:

KRYSS AV HER, DERSOM DU ØNSKER
    et uforbindtlig tilbud på lån og finansieringsbevis i DNB Bank ASA og tillater at kopi av dette bud oversendes banken.

en uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig.

EVENTUELLE FORBEHOLD/FORUTSETNINGER:

Ønsket overtagelsestidspunkt:
Budet gjelder til og med den                       kl.
Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 1500 (akseptfrist)

Undertegnede 1: Fpnr.:
Undertegnede 2: Fpnr.:
Adresse: Postnr./sted:
E-mail privat: E-mail arbeid:
Telefon, privat: arbeid: mobil:

Gir herved bindende bud stort, kr ____________________________ kroner _______________________________
på ovennevnte eiendom med tillegg av omkostninger.

Oppdragsnr.: 70413328
Adresse: Salvøyvegen 2, 4276 VEDAVÅGEN
Gnr. 2 bnr. 111 i Karmøy kommune
Kontaktperson: Nina Grødem Lindøe Mobil: 92 62 44 33 Faks: 52 72 21 97

Undertegnede bekrefter å ha lest opplysninger og salgsvilkår som fremkommer i salgsoppgaven datert 31.10.2013.

Salvøyvegen 2

Bud på eiendommen
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Salvøyvegen 2

47



På DNB Eiendoms nye hjemmeside kan du se boligen

igjen og igjen i fullskjermvisning. Kjekt når du ikke husker

alle detaljene fra visningen. Og vil du dele din begeistring

med familie og venner er det bare å sende en lenke.

Den begynner med dnbeiendom.no.

DNB Eiendom – Hele Norges Eiendomsmegler   |   dnbeiendom.no   |   tlf: 09999

Neste bilde


