Eidevegen 40 B, 4250 Kopervik

Prisantydning

3 090 000,-

Kopervik
Lekker del av tomannsbolig over tre
plan - Høy standard og flotte
kvaliteter - Nydelig utsikt til sjø!

Bra/p-rom: 123/111 m2 / Tomt: 451 m2
Antall soverom: 2 / Byggeår: 2018

Nøkkelinfo
Adresse: Eidevegen 40 B, 4250 Kopervik
Nåværende eier: Endre Skjølingstad Thorvaldsen og Emilie Knutsen Sørvik
Matrikkelnummer: Gnr. 68, Bnr. 48, Snr. 2, Karmøy kommune.
Oppdragsnummer: 2-20-00208
Oppdragsansvarlig/ansvarlig megler: Ingeborg Gangsøy Pedersen/Fred Lippens
Meglerforetak: Eiendomsmegler A AS, Org. nr. NO 893527702 MVA

BRA/P-rom: 123/111 m2
Tomt: 451 m2
Byggeår: 2018
Boligtype: Tomannsbolig
Soverom: 2
Eierform: Eierseksjon
Energimerke: B Rød
Parkering: Parkering på egen eiendom.

Notater

Økonomi
Kommunale utgifter

kr 7 307,- De kommunale avgiftene gjelder her avløp,
renovasjon og vann. Kommunale avgifter kan variere
etter bruk.

Ligningsverdi

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

Pris
kr 3 090 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
Gebyr e-skjøte kr 250,Boligkjøperforsikring (valgfri) kr 6 900,Tinglysning skjøte kr 585,Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon kr 585,Dokumentavgift kr 77 250,kr 85 570,- (Omkostninger totalt)
kr 3 168 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)
kr 3 175 570,- (Totalpris inkl. forsikring)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at
eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2,5%
av endelig kjøpesum.

Beskrivelse av bolig
Lekker del av tomannsbolig over tre
plan - Høy standard og flotte
kvaliteter - Nydelig utsikt til sjø!

Bygningsinformasjon
Grunnmur av betong. Gulv av betong, isolert med
skumplast. Yttervegger i bindingsverk av tre, kledd
med Royal- impregnert trepanel. vinduer med
karmer av tre. Aluminiumsbeslag på utsiden.
Isolerglass. Ytterdører med karmer av tre.
Dørblader i malt utførelse. Isolerglass. Saltak
oppført i trekonstruksjon, tekket med taktekke av tre.
Flatt tak over tak opplett tekket med sarnafilbelegg.
Se tilstandsrapport for byggetekniske
spesifikasjoner.
Boligen fikk igangsettingstillatelse 02.10.2017 og
midlertidig brukstillatelse 13.03.2019 13.03.2019.
Byggeår er tatt utgangspunkt i disse årstallene.
Det foreligger bygningstegninger datert 07.04.2016.
Dagens planløsning avviker noe fra mottatte
bygningstegninger. Utvendig bod i underetasjen er
ikke oppført, til fordel for større soverom/
kjellerstue. Soverom i hovedetasje er ikke oppført til
fordel for større stue/ kjøkken. Det ene soverommet
i loftsetasjen er omgjort til bad. Det andre
soverommet i loftsetasjen har ikke stort nok veluxvindu for å innfri kravene angående lysinnslipp.
Loftstue benyttes i dag som hovedsoverom. Ved
bruksendring må det søkes om og godkjennes av
kommunen. Det foreligger ikke søknad/godkjenning
om endring lik dagens bruk på denne seksjon.
Se vedlagte tegninger.
Bruksareal per etasje
Underetasje: 40 kvm
Første etasje: 47 kvm
Andre etasje: 36 kvm
Innhold/standard
Halvpart av tomannsbolig over tre plan:
Underetasje: Gang, stue/ soverom, vaskerom og
bad.
Første etasje: Gang, stue og kjøkken samt
gjestetoalett.
Andre etasje: Gang, loftstue/ soverom, bad samt
bod/ rom brukt til soverom.
Boligen har gjennomgående god standard med
flotte kvaliteter.

- Lekker kjøkkeninnredning fra Svane med
integrerte hvitevarer. Kjøkkenet er i mørk utførelse
og har en stor og praktisk kjøkkenøy.
Kjøkkeninnredningen er oppgradert med fliser på
vegg og nedfelt ventilator i benkeplaten.
- Balkong med fantastisk utsikt ut fra stue og
kjøkken.
- Helfliset bad i underetasjen med vegghengt
toalett, vask i seksjon og stedbygd dusj.
- Badet i andre etasje har micro sement på gulv og
inneholder vegghengt toalett, vask i seksjon samt
stedbygd dusj.
- Enstavs parkett på alle gulv unntatt våtrom.
Gipsede vegger og tak, listefrie løsninger.
- Vannrør med rør i rør system.
- Balansert ventilasjonsanlegg.
Primærrom
Underetasje: Gang, stue/ soverom, vaskerom og
bad.
Første etasje: Gang, stue og kjøkken samt
gjestetoalett.
Andre etasje: Gang, loftstue/ soverom, bad, samt
bod/ rom brukt til soverom.
Kommentarer til areal
Arealene er utregnet av takstmann.
Arealberegningene er angitt i henhold til
målereglene i Norsk Standard NS 3940 og
retningsliner for arealmåling, uten hensyn til
byggeforskriftenes krav til rom. Rommenes bruk kan
værei strid med byggeforskriftene selv om det er
måleverdige etter NS 3940.
Ferdigattest
Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert
11.03.2019. Ansvarlig søker pålegges å utføre
følgende arbeider: Utvendig trapp, blokkert dør,
ferdigstille uteområdet med asfalt/ grus, innkjørsel.
Arbeidet må være utført innen 31.10.2019.
Ferdigattest er pr. dags dato ikke rekvirert. Konferer
megler.
Adgang til utleie
Dette er en selveiende bolig som kan leies ut i sin
helhet.
Vei/vann/kloakk

Offentlig vann og kloakk via private stikkledninger.
Det ligger en vannledning i nederste del av
tomten(mot nord). Det ble opplyst av selger at
vannledningen skal graves opp og byttes ut. Det er
usikkert når Karmøy kommune skal utføre dette.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming. Varmekabler på vaskerom og
begge bad. I de rom hvor det på visning ikke er
montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i
handelen.

Området

Tomt/beskaffenhet
Felles tomt. Eiendommen er ikke oppmålt. Areal er
innhentet fra kart. Avvik kan forekomme ved en
eventuell oppmåling.
Eiendommen er opparbeidet med gruset
innkjørsel, samt naturtomt.
Beliggenhet
Sentral beliggenhet i Kopervik med kort avstand til
de fleste byens fasiliteter.
Fra eiendommen er det en nydelig utsikt mot sjø!
Adkomst
Se veibeskrivelse i kart på Finn.no.
Regulering
Her gjelder kommuneplanen. Eiendommen er
regulert til boligbebyggelse i kommuneplanen.

Øvrige kjøpsforhold

Diverse
Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.
Kun integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger. Det
gis av selger ingen garanti.
Lampe oppe i trapp medfølger ikke handelen.
Selger har i vinter hørt lyder etter mus/ rotte. Det er
usikkert hvilket omfang dette er i, og fagfolk er
kontaktet. Han har nå ikke hørt noe på flere
uker/måneder. Det er ikke gjort tiltak per nå.
Forbehold
Det er lovbestemt panterett til sameiet for forfalt
fellesutgifter.
Det gjøres oppmerksom på at det kun er anledning til
å erverve to seksjoner i sameiet iht. Lov om
eierseksjoner § 23.
Sentrale lover
Handelen reguleres av Avhendingsloven. Eiendommen
selges som den er, jmf. avhendingslovens § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og mangler
reduseres i forhold til avhendingsloven. Eiendommen
har uansett en mangel, jmf. avhendingslovens §3-9,
dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter
avhendingsloven §3-7 eller §3-8. Det samme gjelder
dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig
dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å
forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig.
Finansiering
Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning
gjennom en samtale med en av Haugesund
Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes & Aakra
Sparebank sine rådgivere.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring.
Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til
å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper
bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer
advokatbistand, skadetakster og utgifter til
rettsapparatet. Forsikringen har kun en egenandel på
kr. 4000,- utover nevnte 10 timer advokatbistand.
Denne egenandelen tilbakebetales hvis det blir
utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på
denne. Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet.
Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Servitutter
Seksjonering
Dagboknr.: 933651
Dato: 25.06.2018
SNR: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 1 / 2

Bestemmelse om veg
Dagboknr.: 88219
Dato: 30.01.2017
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Vedlegg
Vedlagt følger Takstrapport datert 10.11.2020, selgers
Egenerklæring datert 09.11.2020 og
bygningstegninger. Om du mener noen av
vedleggene mangler, ta kontakt med megler.
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
Fastprovisjon kr 15 000 (inkl. mva).
Markedsføringspakke kr 29 900,- (inkl. mva).
Oppgjørsgebyr kr 5 900,- (inkl. mva).
Tilretteleggingsgebyr kr 7 900,- (inkl. mva).
Fotopakke m/luftfoto, video og 3D-tegning kr 7
500,- (inkl. mva).
Dokumentinnhenting og tinglysing kr 3 800,- (inkl.
mva).
Salgsgaranti: inget salg - ingen regning - heller
ingen bindingstid
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.
Salgsoppgavedato: Dette dokumentet ble lagret
16.03.2021 klokken 12.02

Til deg som
kjøper bolig

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette
koste tid og penger. Hvem betaler?

Boligkjøperforsikring
Få hjelpen
du trenger!

Reduser
risiko og
bekymring

Få dine
utgifter
dekket

Spar
verdifull
tid

NÅR

med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender
hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

HVOR

Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater og jurister
spesialisert på eiendomskjøp. De står parat til å hjelpe
deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre
deg for egne og evt. idømte saksomkostninger.

Tegnes ved kjøp av
boliger solgt etter
avhendingsloven.

Hos eiendomsmegler.

HVORDAN

Bestilles senest på
kontraktsmøte. Forsikringsbevis og vilkår
sendes i e-post.

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Dette koster det:

Borettslagseiendom:

Kr 4 300

Seksjonert eiendom/aksjebolig:

Kr 6 900

Enebolig/fritid/tomt:

Kr 9 900

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos forsikringsselskapet
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG . Skadebehandlingsselskapet er Legal24.

Les alt om boligkjøperforsikring på
soderbergpartners.no

Norges Eiendomsforbund
firmapost@nef.no
nef.no

Forbrukerinformasjon
om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i
forbindelse med ikrafttredelse av endringer i
eiendomsmeglingsforskriften.
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 an-

befaler benyttet ved budgivning på eiendommen.
Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste 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.

Gjennomføring av budgivning
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 motbud, 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.

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 budjournalen i anonymisert form.
8. 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.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse

(eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers
kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, 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 megleren 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 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. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det

enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet
er gitt innenfor fristene i punkt 4.

Viktige avtalerettslige forhold
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).
1.

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.

Vi samarbeider med de lokale sparebankene.
Mer info på em-a.no

BUDSKJEMA
EIDEVEGEN 40 B, 4250 KOPERVIK
Gnr. 68, Bnr. 48, Snr. 2, Karmøy kommune.. Oppdragsnr: 2-20-00208
Ingeborg Gangsøy Pedersen, +4790417924

UNDERTEGNEDE INNGIR FØLGENDE BUD PÅ OVERNEMNTE EIENDOM:
Kjøpesum kr

FINANSIERINGSPL AN

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
Ønsket
overtagelsesdato
Nåværende bud er bindende for undertegnede til og med den overtagelsesdato
(Budet er bindende til kl 16.00 denne dag, hvis annet klokkeslett ikke er angitt).

kl

Eventuelle
forbehold
Kopi av legitimasjon
Navn
Adresse
Postnr/sted
E-post
Telefon
Personnr.
Signatur/
sted/dato

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

Fred Lippens

Eiendomsmegler

T: +4790559049

E: fred@eiendomsmeglera.no

