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Renoveringsobjekt I Frittliggende 
enebolig med garasje I Romslig tomt I 
Attraktiv beliggenhet 

Prisantydning kr 4 750 000

Omkostninger* kr 119 920

Totalpris inkl. omk. kr 4 869 920

Bra/P-rom 162/77 m²

Ant. sov. 3

Tomteareal ca. 840 m²

Eiendomstype Enebolig

Eierform Eiet

Byggeår 1954

Energimerking

Nøkkelinformasjon

Kong Haralds gate og Madlamark er kjent som et av 
Stavangers mest attraktive boligområder. Her er det kort vei til 
flere barnehager og skoler. Det er aktive og gode idrettslag 
med mange ulike tilbud og treningsarenaer. Universitetet i 
Stavanger og de flotte turområdene i Sørmarka og langs 
Hafrsfjord er enkelt tilgjengelig fra eiendommen og det er 
gode bussforbindelser ut i regionen. Gangavstand til Madla 
Amfi med mange butikker og servicetilbud. Kjekke turområder 
ved Ullandhaug, Stokkavannet og Hafrsfjord innen kort 
rekkevidde.
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Noah Andersen-David
Eiendomsmegler MNEF

450 68 487
noah.andersen-david@em1sr.no

Les salgsoppgaven nøye
Som megler møter jeg hele tiden 
mennesker på jakt etter drømmeboligen. 
Fordi boligkjøp er en av de viktigste 
investeringene du gjør i livet ditt, har jeg full 
forståelse for at det kan være en krevende 
prosess. Det er mye informasjon man skal 
sette seg inn i, og mange spørsmål som 
dukker opp underveis.

Hovedmålet med denne salgsoppgaven er 
å gi deg nettopp all informasjonen du 
trenger, slik at du har det beste grunnlaget 
for å bestemme deg for om du ønsker å bli 
med i budrunden eller ikke.

Jeg anbefaler deg å lese nøye gjennom 
salgsoppgaven, slik at du stiller mest mulig 
forberedt på visning. Uansett hvilke 
spørsmål du har, er det bare å ta kontakt 
med meg.

Lykke til!
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*Omkostninger
Boligkjøperforsikring kr 12 900 – 15 700 (valgfritt tillegg)

Dok.avg. til staten, 2,5%: kr 118 750,-
Tinglysning av hjemmelsdok.: kr 585,- 
Tinglysning av pantedok.: kr 585,-

Sum omkostninger: kr 119 920,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer.

Boligkjøperforsikring kr 12 900 – 15 700 (valgfritt tillegg)

Offentlige/Kommunale avgifter
Kommunale avgifter: kr 14 844 pr. år for 2022
I oppgitt beløp inngår også eventuell eiendomsskatt til kommunen. Den totale kostnaden kan 
variere etter eget forbruk.

Registerbetegnelse
Gnr. 38, bnr. 739 i Stavanger kommune.

Areal
BRA/P-rom: 162 m²/77 m²

Arealene er oppgitt av bygningssakkyndig på grunnlag av takstbransjens rettledning for 
arealmåling. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve 
bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som 
ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. ifølge seksjonering 
tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 og kan bety at areal inngår i oppgitt 
areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) 
eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, 
selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Areal pr. etasje
Bruksareal, Primærrom, Sekundærrom
Kjeller BRA: 72 m². S-rom: 72 m². 
1.etg. BRA: 90 m². P-rom: 77 m². S-rom: 13 m². 

Antall soverom
3
Se for øvrig informasjon under punktet «areal», og eventuell kommentar under «innhold» feltet.

Eierform
Eiet

Pris

Prisantydning kr 4 750 000

Omkostninger* kr 119 920

Totalpris inkl. omk. kr 4 869 920

Informasjon om eiendommen
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Boligtype
Enebolig

Parkering
Parkering på tomt og i garasje.

Tomt
Tomteareal er 840 m² på eiet tomt.

Tomtebeskrivelse
Opparbeidet tomt med steinbelagt innkjørsel og planert hage. Flott steingjerde på tomtens 
nord- og østside mot veien. På sørsiden av huset er det først hageareal og deretter en liten 
jordbæråker bak hekken.

Eiendommens grenser går ut i veien mot nord og mot øst - se eiendomskart og grunnkart. I følge 
"Planopplysninger" mottatt fra Stavanger kommune stipuleres arealet som er regulert til bolig til 
703 kvm. Se også vedlagte "Planopplysninger" og reguleringsplan.

Iflg vedlagte privatavtale signert 6.2.1984 har naboeiendommen i nr 41 (tidligere nr 29) fått lov til
å oppføre garasje med vegg i tomtegrensen samt ha takutstikk inn på nr 43 sin eiendom. Denne
avtalen er ikke tinglyst, men følger likevel eiendommen og ny eier må akseptere garasjen slik den
fremstår idag.

Byggeår
Ca. 1954 i følge Stavanger kommune.

Innhold
1 Etasje. 
P-rom: Entre, gang, bad, kjøkken, stue, 3 soverom 
S-rom: Uisolert hagestue / Innglasset balkong

Kjeller. 
S-rom: Trapperom, 4 boder, 2 kjellerrom, vaskekjeller

Standard
Boligen ble oppført i 1954, og har i hovedsak standard fra byggeår. Det er en bolig som må 
påregnes totalrenovert. Eneboligen går over to plan og har en høy 1.etg og en ift terrenget høy 
kjelleretasje.

Planert hage med flott steingjerde mot veien. Solrikt sørvendt uteområde i god størrelse. 

I tråd med Forbrukertilsynets gjeldende veileder for markedsføring av boliger skal all vesentlig 
informasjon om boligen fremheves i salgsoppgaven. Nedenfor gjengis derfor i stikkordsform de 
avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG2) eller 3 (TG3). Det presiseres likevel at hele 
salgsoppgaven inklusiv tilstandsrapporten, selgers egenerklæring og andre vedlegg må 
gjennomgås nøye. Dette fordi forhold som er beskrevet i salgsdokumentene ikke kan påberopes 
som mangler.

TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Innvendig - Overflater 
Innvendig - Rom Under Terreng 
Våtrom - Generell - Bad 
Kjøkken - Overflater og innredning - Kjøkken 
Spesialrom - Overflater og konstruksjon -Toalettrom
Tekniske installasjoner - Avløpsrør 
Tomteforhold - Drenering
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TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig - Nedløp og beslag 
Utvendig - Veggkonstruksjon 
Utvendig - Takkonstruksjon/Loft 
Utvendig - Vinduer 
Utvendig - Dører 
Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Innvendig - Pipe og ildsted 
Innvendig - Innvendige trapper 
Innvendig - Innvendige dører 
Tekniske installasjoner - Ventilasjon 
Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg
Tomteforhold - Terrengforhold 

TG 2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Tekniske installasjoner - Vannledninger 
Tomteforhold - Septiktank 

Beliggenhet
Kong Haralds gate og Madlamark er kjent som et av Stavangers mest attraktive boligområder. 
Her er det kort vei til flere barnehager, barne- og ungdomskoler, den internasjonale skolen, samt 
videregående skoler. Det er aktive og gode idrettslag med mange ulike tilbud og 
treningsarenaer. Universitetet i Stavanger og de flotte turområdene i Sørmarka og langs 
Hafrsfjord ligger i gangavstand fra eiendommen og det er svært gode bussforbindelser til både 
Stavanger, Forus og Sandnes. Kjekke turområder ved Ullandhaug, Stokkavannet og Hafrsfjord 
innen kort rekkevidde.

Amfi Madla som er Stavangers største kjøpesenter med mange servicetilbud og fasiliteter som 
bl.a. bank, dagligvarebutikker, treningsstudio og restauranter ligger også like i nærheten.

Adkomst
For veibeskrivelse henvises det til vedlagte kart i salgsoppgaven. Det vil bli skiltet med 
EiendomsMegler 1-skilt ved fellesvisning.

Byggemåte
Beskrivelse av byggemåte er hentet fra eiendommens tilstandsrapport: Byggemåte av 
betongkonstruksjoner, yttervegger med bordkledning av tre. Saltak av sperr med 
betongtakstein. 

Brukstillatelse / Ferdigattest
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. pga boligens 
alder. 

Der hvor hagestuen er oppført var det iflg de originale tegninger en altan. Det er godkjente 
tegninger på hagestuen fra 1985, men ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 
Oppføringen ser ut til å være gjort iht tegningene.

Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt 
om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det 
foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens 
regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.
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Hvitevarer
Det gjøres oppmerksom på at kun integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger ved 
overdragelsen. Disse leveres evt. uten noen form for garantier, ut over eventuell gjenværende 
leverandørgaranti.

Oppvarming
Hovedsakelig elektrisk oppvarming. Varmepumpe og vedovn i stue i 1.etg. 

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med 
ovner i disse rommene.

Det er ikke undersøkt når brannvesenet sist var på inspeksjon og om pipen er klarert for bruk. 
Evt. pålegg om utbedringer av pipe er kjøpers ansvar. 

Info energiklasse
Denne bolig er energimerket. På en skala fra A til G, der A er best, har denne bolig oppnådd G.  
Kopi av energiattest kan fås ved henvendelse til megler

Adgang til utleie
Bolig med en boenhet som fritt kan leies ut i sin helhet. Deler av boligen kan også leies ut, 
forutsatt at det er en del av boligens godkjente hoveddel med rom godkjent for varig opphold 
og at den utleide delen ikke er adskilt som en selvstendig boenhet. Det er et generelt krav om 
Radonmåling ved utleie av bolig. 

Radon
Det er ikke utført radonmåling og det er heller ikke krav til dette. Kjøper overtar eiendommen slik 
og er selv ansvarlig for å utføre eventuelle tiltak. For mer informasjon vedrørende radon se 
www.dsa.no.

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig 
vann og avløp har private stikkledninger, som vedlikeholdes for eiers egen regning. For 
ytterligere opplysninger om de private stikkledningene tar man kontakt med kommunen.

Skattemessig formuesverdi
Primærverdi: Kr 817 098 for 2020.
Sekundærverdi: Kr 2 941 553 for 2020.

Formuesverdien er innhentet fra Skatteetaten/Altinn.

Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet eiendomsmegler1.no og finn.no, 
eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler.
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Regulering
Eiendommen reguleres primært av reguleringsplan 1512.  En del av eiendommen er veigrunn. 
Deler av veigrunnen omfattes av andre planbestemmelser. Se vedlagte "Planopplysninger". 
Bestemmelsene for plan 1512 og utsnitt av reguleringsplan følger vedlagt. 

Manglende utnyttelsesgrad - Stavanger. I noen tilfeller for eldre reguleringsplaner mangler det 
angivelse av grad av utnytting (U-grad, TU, %-BRA, % BYA eller omriss av eksisterende eller 
planlagt bebyggelse). Planen har da ikke rettslig virkning som grunnlag for utbygging i henhold til 
plan- og bygningsloven. Fortsatt vil planens øvrige virkninger stå ved lag (arealformål, 
byggegrenser, frisikt m.m.) Før utbygging kan skje innenfor et slikt område må planen endres 
eller justeres med tilføyelser av grad av utnytting, og da gjennom en prosess tilsvarende full 
regulering. Der tiltakene ikke er omfattende kan det vurderes om det er aktuelt å søke om 
dispensasjon fra dette kravet. Der planen mangler angivelse av utnyttelsesgrad må det ved 
søknad om tiltak angis (krysses av for) at det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelse 1.01 om krav til regulering. Dispensasjon krever grunngitt søknad.

Meglers plikt til å stanse gjennomføring av handelen – hvitvaskingsloven
I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, 
kontroll av reelle rettighetshavere, mv). Kundetiltak skjer løpende og vil blant annet gjennomføres 
når handel inngås og ved gjennomføring av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke om 
hvitvasking eller terrorfinansiering.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal meglerforetaket ikke gjennomføre transaksjonen 
med kjøper. Ved meglerforetakets avvikling av kundeforholdet, vil avtalen mellom partene være 
bindende, men meglerforetaket kan ikke bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke 
gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine 
plikter etter Hvitvaskingsloven.

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12:00 første virkedag 
etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. Informasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og 
overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til 
selger, budgivere eller interessenter. Budgiver må legitimere seg med kopi av legitimasjon og 
underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og 
interessenter. Aksept av bud skal sendes skriftlig til budgiver og selger. Budgiver kan benytte 
budskjema, elektronisk budgiving, skannet budskjema sendt på mail eller annen godkjent skriftlig 
kommunikasjonsform, f.eks. App’er i forbindelse med budgivningen. Konferer med megler.

Megler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes teknisk feil. Under budrunden kan 
akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud.  Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger 
må akseptere og kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen.  Dersom du utsetter 
inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli 
solgt før ditt bud fremkommer til megler.

Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om 
at budet er mottatt og kan formidles av megler.

Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket overtagelsesdato i vedlagte 
budskjema.

Andre opplysninger
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Eierforhold
Selger iht fullmakt: Advokat Leiv Bjørnsen
Hjemmelshavere iht skifteattest: Kjellaug Maria Pedersen og Målfrid Bjørg Vågen

Dødsbo
Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette er salg av eiendom for et dødsbo. Som en følge av 
dette vil megler ikke tinglyse sikringspant forut for hjemmelsovergangen til kjøper. 
Ingen av arvingene har bebodd eiendommen i nyere tid og har derfor ikke kjennskap til 
eventuelle feil eller mangler utover det som fremkommer av salgsmateriell. 

Så lenge arvingenes kunnskap om eiendommen er begrenset, oppfordres kjøper til å foreta 
nødvendige undersøkelser.

Kjøper gjøres oppmerksom på at boligen ikke vil bli ytterligere rengjort/hovedrengjort i 
forbindelse med overtagelsen.

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

1103/38/739:
10.08.1954 - Dokumentnr: 2429 - Bestemmelse om gjerde. Eiendommen har gjerdeplikten.

08.10.1993 - Dokumentnr: 15588 - Bestemmelse om veg. Som beskrevet under punkt 
'Tomtebeskrivelse' er en del av tomten opparbeidet til veiareal. Eiendommene innover i 
avstikkeren i Kong Haralds gt har veirett inn til sine eiendommer.
Rettighetshaver:  Knr:1103 Gnr:38 Bnr:3573 
Gjelder denne registerenheten med flere 

Ovenstående heftelser vil følge eiendommen ved salg, og ved inngivelse av bud  aksepteres 
disse av budgiver/kjøper. 

Kommunen har panterett som sikkerhet for riktig betaling av kommunale avgifter og eventuell 
eiendomsskatt.

Selger bærer risikoen for at kjøper kan overta boligen uten andre heftelser enn de som det er 
avtalt at følger med i handelen. Gjennomføring av handelen er betinget av at det ikke er heftelser 
som ikke lar seg innfri.

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst 
rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler 
(såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Andre relevante opplysninger
Selger har ikke bebodd eiendommen, og er derfor ikke er kjent med feil eller mangler utover det 
som fremkommer av salgsmaterialet. Da selgers kunnskap om eiendommen på denne måte er 
begrenset, oppfordres interessenter til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen.

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til 1,3 % av kjøpesummen, minimum kr 55.000,-. I 
tillegg betales vederlag for markedsføringspakke, oppgjørshonorar, tilrettelegging og 
visningsassistanse, totalt kr 35 700,-.
Dersom handelen ikke kommer i stand, faktureres oppdragsgiver for meglers påløpte kostnader 
på oppdraget, herunder tilrettelegging, markedsføringspakke, visningsassistanse og et rimelig 
honorar for utført arbeid begrense oppad til kr 10.000,-.

Tilstandsrapport/Takst
Rapport er avholdt av bygningssakkyndig Gisle Fossmark den 08.11.2022.

Boligselgerforsikring
Selger har ikke bodd på eiendommen og er derfor ikke kjent med feil eller mangler utover det 
som fremkommer av salgsmaterialet. Da selgers kunnskap om eiendommen på denne måte er 
begrenset, oppfordres kjøper til å foreta nødvendige undersøkelser. Selgeren har kjøpt 
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boligselgerforsikring fra Fremtind forsikring. Forsikringen dekker selgerens økonomiske ansvar 
hvis du oppdager feil eller mangler som omfattes av avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra 
kjøpers overtagelse av eiendommen og varer i fem år. I tillegg dekker forsikringen perioden 
mellom budaksept og overtagelse begrenset til 12 måneder. Forsikringsdekningen er begrenset 
til salgssum, maksimalt 12 millioner kroner. For kombinasjonseiendommer gjelder forsikringen kun 
for boligdelen. Se nettsidene til Sparebank 1 for mer informasjon om hva forsikringen dekker og 
hvilke begrensninger som gjelder.
Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved 
salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring
Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp 
dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. 
Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig 
advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte 
materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3.100,- i 
kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og 
til kr 2.100,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring. Boligkjøperforsikring kan kun tegnes 
av privatpersoner som kjøper bolig til eget formål, og gjelder ikke for foretak eller næringsbygg.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, 
samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

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 forbrukerkjøp 
menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som 
ledd i næringsvirksomhet.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at 
EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og 
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kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se EiendomsMegler1.no for mer 
informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Betalingsbetingelser
Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto senest siste 
arbeidsdag før overtakelse.
Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Dersom kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av 
eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i bud.

Personopplysningsloven
I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter som henvender 
seg til megler vil bli registrert for videre oppfølging. For å bidra til effektive og sikre 
transaksjoner, er det nødvendig at eiendomsmeglingsforetakene og finansieringsforetakene kan 
utveksle opplysninger, herunder personopplysninger, av betydning for transaksjonen, raskt. For 
dette formålet er det utviklet en løsning som gjør at kjøpers og selgers finansieringsforbindelse 
vil kunne hente ut kjøpekontrakten og strukturerte data fra denne (navn, kjøpesum, 
overtagelsesdato o.l.) gjennom Altinn.

Vedlegg
Videre i denne salgsoppgaven ligger vedlegg. Disse inneholder viktig informasjon om 
eiendommen og må gjennomgås før bud gis.
Hele energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Finansiering
EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1. 
Kontakt din megler om dette.

Forsikring
Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr Fremtind Forsikring spesielt gunstig 
forsikring. Din megler setter deg gjerne i forbindelse med en god forsikringsrådgiver.

Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en 
beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om 
eiendomsmarkedet der du bor.

Ansvarlig megler
Noah Andersen-David
Eiendomsmegler MNEF
Telefon: 450 68 487
E-post: noah.andersen-david@em1sr.no

EiendomsMegler 1 Mariero
Postboks 250 Forus
4068 STAVANGER
Org. nr. 985 823 219

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
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Nyttig informasjon ved kjøp
av brukt eiendom

Når du kjøper brukt eiendom er det viktig å ha riktige 
forventninger. Du må ha som utgangspunkt at 
bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med 
videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle 
bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset 
levetid.  Forhold som kunne vært oppdaget på visning, 
er normalt ikke en mangel.

Det er viktig at du setter deg grundig inn i alle 
salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, 
tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Du anses å 
være 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 du har lest 
dokumentene eller ikke. Du oppfordres til å undersøke 
eiendommen nøye. Ta gjerne med en fagkyndig på 
visning, før bud inngis. Kjøper du eiendommen usett kan 
du ikke reklamere på forhold som du ville blitt kjent med 
ved visningen.

Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt 
tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har 
innvirket på avtalen.

Den viktige tilstandsrapporten
En tilstandsrapport beskriver boligens tilstand samt 
skader eller avvik som den bygningssakkyndige har 
funnet ved sin undersøkelse.

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva 
som kan forventes av en bygning på samme alder og 
type. Vurderingen gjøres i hovedsak opp mot hvordan 
det var vanlig å bygge og de reglene som gjaldt da 
boligen ble oppført.

Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som 
slitasje og forringelse etter normal bruk, vil sjelden være 
noe du som kjøper kan klage på. 
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Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til boligens innredning.
Rommenes benevnelse kan også avvike fra dagens bruk av disse.



Tilstandsrapport

STAVANGER kommune

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD

Gnr. 38, Bnr. 739

Befaringsdato: 07.11.2022 Rapportdato: 08.11.2022 Oppdragsnr: 20137-1388

Gyldig rapport
08.11.2022

Rapporten er gyldig i ett år fra befaringsdato. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Stavanger Bygg og Boligtakst ASAutorisert foretak:

EG5324Referansenummer:

 Areal (BRA): Enebolig 162 m², Garasje 18 m²
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Vedlegg: Takstrapport



 

Stavanger Bygg og Boligtakst AS Rapportansvarlig
Solhadle 4
926 12 159
 
 

Gisle Fossmark
Uavhengig Takstmann
gisle@sbbtakst.no
926 12 159

Uavhengig Takstmann
08.11.2022 | STAVANGER

Gisle Fossmark
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Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Hva er en tilstandsrapport?

Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Hva inneholder tilstandsrapporten?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten 
fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder 
og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da 
boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje 
etter normal bruk regnes ikke som avvik.

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av  Forskrift til
avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller
kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger
eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre
enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at 
dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten 
boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger 
svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk 
og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere 
omganger, eller det oppføres tilbygg.  Særlig for boliger som er 
pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av 
overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er 
forbedret.

Vurdering mot byggeår
Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å 
bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført 
(søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har 
betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som 
kommer frem av Forskrift til avhendingslova.
Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som 
gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den 
bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens 
regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det 
nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. 

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen
BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • 
tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor 
bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens 
planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og 
arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • 
fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig 
tilknytning til boligen).

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
Gnr 38 - Bnr 739
1103 STAVANGER

Stavanger Bygg og Boligtakst AS
Solhadle 4

4070 STAVANGER
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Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader
Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 
(TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har 
normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel 
utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. 
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk 
tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2 

I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år. Det må også foreligge dokumentasjon på faglig 
god utførelse.

Normal slitasje. Strakstiltak er ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny, og det ikke 
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak•
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak•

I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i tilstander som krever tiltak, og tilstander som 
ikke krever umiddelbare tiltak. TG2 betyr at konstruksjonen enten har feil utførelse, en skade eller tegn på 
skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid. Det er grunn til å varsle 
fare for skader på grunn av alder, eller overvåke bygningsdelen spesielt på grunn av fare for større skade eller 
følgeskade.  

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK 
Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks 
eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE
Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig 
anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte 
tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke 
forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge 
avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. 
Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og 
markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, 
og slikt anslag kan også gis ved TG2.

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
Gnr 38 - Bnr 739
1103 STAVANGER

Stavanger Bygg og Boligtakst AS
Solhadle 4

4070 STAVANGER
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Byggemåte av betongkonstruksjoner, yttervegger med 
bordkledning av tre. Saltak av sperr med betongtakstein.

En bolig som må påregnes totalrenovert. 

Enebolig - Byggeår: 1954

UTVENDIG
Gå til side

Saltak av sperr, deler av takkonstruksjonen er 
synlig på kaldtloft.
Betongtakpanner, iflg opplysninger fra slutten av 
1990 tallet. Sett fra bakkeplan ligger disse pent 
uten synlige mangler/skader, noe mose på 
overflater stein.
Takrenner/nedløp i aluminium, iflg opplysninger 
fra slutten av 1990 tallet ifm panner.

Trekonstruksjon med liggende, enkelfalset 
bordkledning, iflg opplysninger fra slutten av 
1990 tallet.

Vinduer med forskjellig alder, i kjeller og stort 
vindu i stue fra byggeår. Øvrige vinduer fra 1990 
tallet.
Malte hoved/kjellerytterdør fra byggeår. 
Innglasset balkong fra stue, ukjent alder.

INNVENDIG
Gå til side

Overflater gulv har tepper og belegg, betonggulv i 
kjeller. Tapeserte vegger, malte/pappet tak. 
Overflater byttes.
Mursteinspipe, koksovn/kamin i stue.

Påforet gulv i kjeller med tregulv, enkelte 
påforede yttervegger. Store fukt/råteskader, 
etasjen renoveres/saneres.
Innvendige trapper fra byggeår, i betong til kjeller, 
i tre til 1 etg. Finerdører fra byggeår.

VÅTROM
Gå til side

Bad fra byggeår med malt betonggulv, vask på 
vegg, dusjkabinett, ventil i tak. Rommet 
renoveres.

KJØKKEN
Gå til side

Kjøkken fra byggeår med malte overfallsdører, 
stålbenk med vaskekumme, kjøleskap og nisje 
med ventilator over. Kjøkkeninnredning bør 
byttes.

SPESIALROM
Gå til side

Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Enebolig

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

1 etg. 90 77 13

Kjeller 72 0 72

Sum 162 77 85

Garasje

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

Grunnplan 18 0 18

Sum 18 0 18

Gjestetoalett med belegg og toalett på gulv. 
Rommet renoveres.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

Vannledninger av jern og kobber, avløpsrør i 
soilrør, bunnledninger av betongrør.
Naturlig ventilasjon. 

Ca 200 liters nyere varmtvannsbereder plassert i 
kjeller.

Eldre varmepumpe luft/luft, denne er ikke 
funksjonstestet og usikker om den har funksjon.
El skap i entre.

TOMTEFORHOLD
Gå til side

Ukjent byggegrunn men basert på observasjoner 
terreng og mur er det stabile/faste masser.
Drenering fra byggeår/1954.

Støpt grunnmur fra byggeår, synlige sider er 
pusset/ malt. Overflater er godt behandlet og 
vedlikeholdt, ingen observasjoner på 
sprekker/setninger, mindre riss av normal 
karakter.
Flatt terreng med plen og bed mot mur.

Iflg opplysninger skal det være 
septiktank/kumme, men denne skal ikke være i 
bruk. Avløpsrør skal gå gjennom kumme til 
offentlig tilknytning i veg.

Forutsetninger og vedlegg Gå til side

Gå til side

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
Gnr 38 - Bnr 739
1103 STAVANGER

Stavanger Bygg og Boligtakst AS

4070 STAVANGER
Solhadle 4

Beskrivelse av eiendommen
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Lovlighet Gå til side

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
Gnr 38 - Bnr 739
1103 STAVANGER

Stavanger Bygg og Boligtakst AS

4070 STAVANGER
Solhadle 4

Beskrivelse av eiendommen
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Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.
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Fordeling av tilstandsgrader

TG0: Ingen avvik

TG1: Mindre eller moderate avvik

TG2: Avvik som ikke krever tiltak

TG2: Avvik som kan kreve tiltak

TG3: Store eller alvorlige avvik

TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.
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Anslag på utbedringskostnad

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000

Oppsummering av avvik
Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i
rapporten.

Enebolig

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Innvendig > Overflater Gå til side

Det er avvik:

Det er store slitasjemerker/skader på overflater gulv, 
vegger og tak.

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Innvendig > Rom Under Terreng Gå til side

Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i 
underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig
Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i 
underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt 
hulltaking. 

Det er store råteskader både i oppforet tregulv og 
påforede yttervegger. Observasjoner på flyvehull 
etter borebiller/morr samt synlig aktivitet i 
trekonstruksjoner.

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Våtrom > Generell > Bad Gå til side

Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk 
etter dagens krav. 

Bad fra byggeår, tilfredstiller ikke dagens krav til 
standard, rommet renoveres.

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Gå til side

Det er avvik:

Kjøkken fra byggeår, ingen restverdi og byttes.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > 
Toalettrom 

Gå til side

Det er avvik:

Toalettrom fra byggeår, fukt/råteskader i gulv.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tekniske installasjoner > Avløpsrør Gå til side

Det er avvik:

Avløpsrør fra byggeår, iflg opplysninger har det vært 
utfordringer med tette avløp. Sett ved 
gjennomføringen i betonggulv rundt betongrør er det 
fuktig som tyder på at bunnledninger er tette eller 
har dårlig funksjon.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
Gnr 38 - Bnr 739
1103 STAVANGER

Stavanger Bygg og Boligtakst AS

4070 STAVANGER
Solhadle 4

Sammendrag av boligens tilstand Sammendrag av boligens tilstand 
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Tomteforhold > Drenering Gå til side

Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering 
er overskredet.

Det var på befaringsdagen fuktig/stående vann på 
overflater ute ved mur og observasjoner i kjeller som 
tyder på svikt i drenering.

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Nedløp og beslag Gå til side

Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, 
men det var ikke krav om dette på 
byggemeldingstidspunktet. 

Nedløpsrør er ikke tilkoplet avløpsrør men går til 
terreng.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Utvendig > Veggkonstruksjon Gå til side

Det er avvik:

Bordkledningen er stort sett bra behandlet og 
vedlikeholdt, utsatte sider/bygningsdeler som ikke er 
mye utsatt for sol med svertesopp og grønnske på 
overflater. Sett i luftespalte under nederste 
kledningsbord er bordkledning montert med lekter 
direkte på ett underlag som synes å være 
eternitt/asbestsementplater. Dette må undersøkes 
nærmere. Ved evt fjerning/sanering av 
asbestsementplater kreves det spesielle tiltak.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Gå til side

Det er avvik:

Sett på kaldtloft synes ingen mangler/svekkelser på 
takkonstruksjonen, men kaldtloftet opplevdes lite 
luftet/ventilert og det er observasjoner på flyvehull 
etter borebiller/morr samt synlig aktivitet ifa boremel 
på overflater. Isolasjon mot tak i 1 etg ligger i uorden, 
deler med papp og plast, andre deler uten vindtetting 
mot kald side.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Utvendig > Vinduer Gå til side

Det er avvik:

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Tekniske installasjoner > Andre installasjoner Gå til side

Vinduer i kjeller med enkle glass, noe avflassing på 
overflater. Stort vindu i stue med malingsavflassing på 
overflater inne og ute. Øvrige vinduer med mindre 
malingsavflassing ute på ramme/ klemlist for glass, 
enkelte med treg åpne/lukkefunksjon. Sett inne på 
vindu soverom mot sør er det fuktskader på innside 
ramme/ foring. Vinduer i innglasset del, ett par av 
disse vinduene er det synlig lekkasje til vegg/panel 
under.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Utvendig > Dører Gå til side

Det er avvik:

Eldre ytterdører, hovedytterdør klemmer ikke godt på 
karm/pakninger med trekk, begge med enkle glass. 
Bruksslitasjer på overflater.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under 
balkonger

Gå til side

Det er avvik:

Uisolet, innglasset balkong, sett på innside er det 
lekkasjer fra ett par vinduer. Skjevheter på gulv.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Innvendig > Pipe og ildsted Gå til side

Det er avvik:

Det har vært større lekkasje fra pipe som viser som 
fuktskadet vegger/overflater omkring pipe. Dette er 
nå utbedret med å beslå pipe med beslag over tak.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Innvendig > Innvendige trapper Gå til side

Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til 
rekkverk i trapper.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav 
til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Innvendig > Innvendige dører Gå til side

Det er avvik:

Innerdører fra byggeår, bruksslitasjer på overflater, 
enkelte tar i/sleper på karm/terskel.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Ventilasjon Gå til side

Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere 
rom i boligen.

Alle våtrom/toalettrom bør ha mekanisk 
avtrekk/veggvifter. Rør for ventilasjon er uisolerte 
gjennom kaldtloft/kalde rom.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Gå til side

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
Gnr 38 - Bnr 739
1103 STAVANGER

Stavanger Bygg og Boligtakst AS

4070 STAVANGER
Solhadle 4

Sammendrag av boligens tilstand Sammendrag av boligens tilstand 
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El skap i entre.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tomteforhold > Terrengforhold Gå til side

Det er påvist områder på eiendommen med stående 
vann.

Det var på befaringsdagen stående vann/fuktig på 
terreng omkring boligen.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Tekniske installasjoner > Vannledninger Gå til side

Det er avvik:

Eldre vannledninger/ enkelte fra byggeår i boligen, 
nyere inntaksledning i plast som viser ved 
stoppekran i kjeller. TG på grunnlag av alder.

Tomteforhold > Septiktank Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på septiktank.

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
Gnr 38 - Bnr 739
1103 STAVANGER

Stavanger Bygg og Boligtakst AS

4070 STAVANGER
Solhadle 4

Sammendrag av boligens tilstand Sammendrag av boligens tilstand 
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UTVENDIG

Taktekking
Betongtakpanner, iflg opplysninger fra slutten av 1990 tallet. Sett fra 
bakkeplan ligger disse pent uten synlige mangler/skader, noe mose på 
overflater stein.

Betongtakstein.

ENEBOLIG

Kommentar
Fra Eiendomsverdi

Byggeår
1954

Standard
Enkel.

Vedlikehold
Etterslep.

Tilbygg / modernisering

1997 Modernisering Iflg opplysninger ble det montert 
bordkledning, takrenner/utstyr og 
betongtakpanner på slutten av 1990 tallet. 
Disse opplysningene er usikre og er hentet 
fra nabo. Vinduer i 1 etg bortsett fra stort i 
stue er byttet i samme periode.

Nedløp og beslag
Takrenner/nedløp i aluminium, iflg opplysninger fra slutten av 1990 
tallet ifm panner.

Vurdering av avvik:
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke 
krav om dette på byggemeldingstidspunktet. 
Nedløpsrør er ikke tilkoplet avløpsrør men går til terreng.

Alle nedløpsrør bør tilkoples avløp for å unngå unødvendig stor 
fuktbelastning på terreng og mur.
Kostnadsestimat :  Under 10 000

Avløpsrør til terreng.

Tilstandsrapport

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
Gnr 38 - Bnr 739
1103 STAVANGER

Stavanger Bygg og Boligtakst AS
Solhadle 4

4070 STAVANGER
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Veggkonstruksjon
Trekonstruksjon med liggende, enkelfalset bordkledning, iflg 
opplysninger fra slutten av 1990 tallet.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Bordkledningen er stort sett bra behandlet og vedlikeholdt, utsatte 
sider/bygningsdeler som ikke er mye utsatt for sol med svertesopp og 
grønnske på overflater. Sett i luftespalte under nederste kledningsbord 
er bordkledning montert med lekter direkte på ett underlag som synes 
å være eternitt/asbestsementplater. Dette må undersøkes nærmere. 
Ved evt fjerning/sanering av asbestsementplater kreves det spesielle 
tiltak.

Overflater rengjøres godt før neste behandling. Undersøke hva som 
bordkledning er montert over. Kostnad med evt fjerning/sanering av 
underlaget er ikke tatt med.
Kostnadsestimat :  Under 10 000

Liggende, enkelfalset bordkledning.

Takkonstruksjon/Loft
Saltak av sperr, deler av takkonstruksjonen er synlig på kaldtloft.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Sett på kaldtloft synes ingen mangler/svekkelser på takkonstruksjonen, 
men kaldtloftet opplevdes lite luftet/ventilert og det er observasjoner 
på flyvehull etter borebiller/morr samt synlig aktivitet ifa boremel på 
overflater. Isolasjon mot tak i 1 etg ligger i uorden, deler med papp og 
plast, andre deler uten vindtetting mot kald side.

Lufting/ventilering av kaldtloftet må utbedres, vurdere fortløpende 
øvrige tiltak mot treskadedyr, konfr evt med skadedyrfirma. Legge 
isolasjon på plass, vindtette mot kald side.
Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Boremel av borebiller / morr på overflater/papp.

Tilstandsrapport

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
Gnr 38 - Bnr 739
1103 STAVANGER

Stavanger Bygg og Boligtakst AS
Solhadle 4

4070 STAVANGER
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Vinduer
Vinduer med forskjellig alder, i kjeller og stort vindu i stue fra byggeår. 
Øvrige vinduer fra 1990 tallet.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Vinduer i kjeller med enkle glass, noe avflassing på overflater. Stort 
vindu i stue med malingsavflassing på overflater inne og ute. Øvrige 
vinduer med mindre malingsavflassing ute på ramme/ klemlist for 
glass, enkelte med treg åpne/lukkefunksjon. Sett inne på vindu 
soverom mot sør er det fuktskader på innside ramme/ foring. Vinduer 
i innglasset del, ett par av disse vinduene er det synlig lekkasje til 
vegg/panel under.

Vinduer vedlikeholdes, i kjeller og stort i stue må påregnes byttet.
Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Fuktskade inne og malingsavflassing ute på vindu.

Dører
Malte hoved/kjellerytterdør fra byggeår.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Eldre ytterdører, hovedytterdør klemmer ikke godt på karm/pakninger 
med trekk, begge med enkle glass. Bruksslitasjer på overflater.

Dører vedlikeholdes, montere pakninger. Evt bytte dører.
Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Enkel kjellerytterdør.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Innglasset balkong fra stue, ukjent alder.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Uisolet, innglasset balkong, sett på innside er det lekkasjer fra ett par 
vinduer. Skjevheter på gulv.

Overflater vedlikeholdes, utbedre lekkasjer fra vinduer.
Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Lekkasje fra overgang mellom vinduer.

INNVENDIG

Overflater
Overflater gulv har tepper og belegg, betonggulv i kjeller. Tapeserte 
vegger, malte/pappet tak.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Det er store slitasjemerker/skader på overflater gulv, vegger og tak.

Alle overflater utbedres/byttes.
Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Store slitasjer/skader på overflater gulv, vegger og tak.

Tilstandsrapport

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
Gnr 38 - Bnr 739
1103 STAVANGER

Stavanger Bygg og Boligtakst AS
Solhadle 4

4070 STAVANGER
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Pipe og ildsted
Mursteinspipe, 

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Det har vært større lekkasje fra pipe som viser som fuktskadet 
vegger/overflater omkring pipe. Dette er nå utbedret med å beslå pipe 
med beslag over tak.

Overflater vegger omkring pipe utbedres.
Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Kamin/koksovn i stue.

Rom Under Terreng
Påforet gulv i kjeller med tregulv, enkelte påforede yttervegger.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, 
hulltaking er derfor ikke nødvendig
• Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er 
derfor ikke foretatt hulltaking. 
Det er store råteskader både i oppforet tregulv og påforede 
yttervegger. Observasjoner på flyvehull etter borebiller/morr samt 
synlig aktivitet i trekonstruksjoner.

Alle trekonstruksjoner i kjeller som ikke har bærefunksjon 
fjernes/saneres, påforing av gulv og vegger i kjeller kan ikke utføres 
igjen før det er gjort tiltak på utside med fuktsikring av mur og 
drenering av grunn. Kjellerrom holdes alltid godt ventilert.
Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Fukt/råteskadet vegg og gulv i kjeller.

Råteskader i påforet gulv.

Tilstandsrapport

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
Gnr 38 - Bnr 739
1103 STAVANGER

Stavanger Bygg og Boligtakst AS
Solhadle 4

4070 STAVANGER
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Innvendige trapper
Innvendige trapper fra byggeår, i betong til kjeller, i tre til 1 etg.

Vurdering av avvik:
• Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
• Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i 
trapper.
• Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Overflater trapper pusses opp, fallsikre trapper med 
rekkverk/håndrekke på vegger som ikke har det.
Kostnadsestimat :  Under 10 000

Trapp til 1 etg i tre.

Innvendige dører
Finerdører fra byggeår.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Innerdører fra byggeår, bruksslitasjer på overflater, enkelte tar i/sleper 
på karm/terskel.

Dører byttes.
Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Bruksslitasjer på overflater dører.

VÅTROM

Generell
Bad fra byggeår med malt betonggulv, vask på vegg, dusjkabinett, 
ventil i tak.

1 ETG. > BAD 

Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. 
Bad fra byggeår, tilfredstiller ikke dagens krav til standard, rommet 
renoveres.

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Bad fra byggeår.

KJØKKEN

Overflater og innredning
Kjøkken fra byggeår med malte overfallsdører, stålbenk med 
vaskekumme, kjøleskap og nisje med ventilator over.

1 ETG. > KJØKKEN 

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Kjøkken fra byggeår, ingen restverdi og byttes.

Kjøkkeninnredning byttes.
Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Kjøkken.

SPESIALROM

Tilstandsrapport

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
Gnr 38 - Bnr 739
1103 STAVANGER

Stavanger Bygg og Boligtakst AS
Solhadle 4

4070 STAVANGER
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Overflater og konstruksjon
Gjestetoalett med belegg og toalett på gulv.

1 ETG. > TOALETTROM 

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Toalettrom fra byggeår, fukt/råteskader i gulv.

Rommet renoveres.
Kostnadsestimat :  Under 10 000

Toalettrom.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger
Vannledninger av jern og kobber, enkelte synes å være fra byggeår.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Eldre vannledninger/ enkelte fra byggeår i boligen, nyere 
inntaksledning i plast som viser ved stoppekran i kjeller. TG på 
grunnlag av alder.

Ingen umiddelbare tiltak er nødvendige.

Vannledning med stoppekran.

Avløpsrør
Avløpsrør i soilrør, bunnledninger av betongrør.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Avløpsrør fra byggeår, iflg opplysninger har det vært utfordringer med 
tette avløp. Sett ved gjennomføringen i betonggulv rundt betongrør er 
det fuktig som tyder på at bunnledninger er tette eller har dårlig 
funksjon.

Avløpsrør og bunnledninger må påregnes byttet.
Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Avløpsrør i støpejern, bunnledninger i betong, stakeluke.

Sort rør er lufting over tak av avløpsanlegget.

Tilstandsrapport

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
Gnr 38 - Bnr 739
1103 STAVANGER

Stavanger Bygg og Boligtakst AS
Solhadle 4

4070 STAVANGER
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Ventilasjon
Naturlig ventilasjon. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Alle våtrom/toalettrom bør ha mekanisk avtrekk/veggvifter. Rør for 
ventilasjon er uisolerte gjennom kaldtloft/kalde rom.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Ventilasjonsrør på kaldtloft.

Varmtvannstank
Ca 200 liters varmtvannsbereder plassert i kjeller.

Nyere varmtvannsbereder.

Andre installasjoner
Eldre varmepumpe luft/luft, denne er ikke funksjonstestet og usikker 
om den har funksjon.

Eldre varmepumpe, utedel.

Elektrisk anlegg
El skap i entre.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt 
arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik 
i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
Ukjent

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert 
elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ukjent

4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt 
tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  I såfall 
etterspør samsvarserklæring.
Ukjent

5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale 
Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende 
kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen 
er over 5 år?
Nei

6. Forekommer det at sikringene løses ut?
Ukjent

7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel 
termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i 
boligens elektriske anlegg?
Nei

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) 
på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? 
Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av 
varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei

9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig 
festet?
Ukjent

Tilstandsrapport

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
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Stavanger Bygg og Boligtakst AS
Solhadle 4
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10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap 
ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne 
kapslinger?
Ukjent

11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall 
sikringer?
Nei

12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, 
allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske 
anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja

Det anbefales med en utvidet el kontroll på slike eldre anlegg.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

El skap med skrusikringer.

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn
Ukjent byggegrunn men basert på observasjoner terreng og mur er 
det stabile/faste masser.

Drenering
Drenering fra byggeår/1954.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering er 
overskredet.
Det var på befaringsdagen fuktig/stående vann på overflater ute ved 
mur og observasjoner i kjeller som tyder på svikt i drenering.

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Grunnmur og fundamenter
Støpt grunnmur fra byggeår, synlige sider er pusset/ malt. Overflater 
er godt behandlet og vedlikeholdt, ingen observasjoner på 
sprekker/setninger, mindre riss av normal karakter.

Deler av ubehandlet mur viser under innglasset balkong.

Godt behandlet mur ute.

Terrengforhold
Flatt terreng med plen og bed mot mur.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist områder på eiendommen med stående vann.
Det var på befaringsdagen stående vann/fuktig på terreng omkring 
boligen.

Vurdere om det trenges drenering av terreng/uteområder. Dette vil bli 
bedre om det foretas redrenering av boligen med utskifteing av 
masser på hageområder.
Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Utvendige vann- og avløpsledninger
Iflg opplysninger er boligen koplet offentlig vann og avløp, avløpsrør 
går gjennom eksisterende kumme.

Tilstandsrapport

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
Gnr 38 - Bnr 739
1103 STAVANGER

Stavanger Bygg og Boligtakst AS
Solhadle 4
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Septiktank
Iflg opplysninger skal det være septiktank/kumme, men denne skal 
ikke være i bruk. Avløpsrør skal gå gjennom kumme til offentlig 
tilknytning i veg.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
Ingen umiddelbare tiltak er nødvendige.

Tilstandsrapport

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
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    Arealer

Enebolig

Bruksareal BRA m²

Etasje Totalt P-ROM S-ROM Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

1 etg. 90 77 13
Entré , Gang , Toalettrom , Bad , 
Kjøkken , Stue , Soverom , Soverom 2, 
Soverom 3

Innglasset balkong

Kjeller 72 0 72

Kjellerrom/trapperom, Bod/koksbod, 
Kjellerrom 1, Kjellerrom 2, 
Kjellerrom/vaskekjeller, Uinnredet 
rom/badstue, Matbod, Bod

Sum 162 77 85

Garasje

Bruksareal BRA m²

Etasje Totalt P-ROM S-ROM Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

Grunnplan 18 0 18 Garasje 

Sum 18 0 18

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
Gnr 38 - Bnr 739
1103 STAVANGER
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Befaring

Dato Tilstede Rolle
07.11.2022 Gisle Fossmark Takstmann

Matrikkeldata

Kommune
1103 STAVANGER

Gnr
38

Bnr
739

Areal
840.1 m²

Kilde
BEREGNET AREAL 
(Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Kong Haralds gate 43  

Hjemmelshaver
Røed Jens Reidar

Fnr Snr
0

Ligger på Madla i Stavanger kommune.

Beliggenhet

Via Madlamarkveien til Kong Haralds gate.

Adkomstvei

Eiendomsopplysninger

Siste hjemmelsovergang
Kjøpesum
0

År
1983

    Befarings - og eiendomsopplysninger

Garasje
Byggeår Kommentar

Iflg opplysninger. Denne bygningen er ikke 
nærmere vurdert, kun enkelt betraktet og 
oppmålt.

1962

Enkel
Standard

Vedlikehold
Enkelt

    Bygninger på eiendommen

Kong Haralds gate 43  , 4041 HAFRSFJORD
Gnr 38 - Bnr 739
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    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Eiendomsverdi.no 07.11.2022 Innhentet 0 Nei
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Gnr 38 - Bnr 739
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STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER
  
• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til
avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en
tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til
forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang,
struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk
Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning
av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved
tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer
for arealmåling.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten
beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn
referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider
ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet
tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:
  
i)Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen avvik eller skader. I tillegg må
bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.
  
ii)Tilstandsgrad 1, TG1: Mindre avvik. Normal slitasje.
Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er
tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god
utførelse.
  
iii)Tilstandsgrad 2, TG2: Vesentlige avvik, og mindre avvik som
etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever
umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i
Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de
som ikke krever umiddelbare tiltak.
Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller
symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon.
Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å
varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på
grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte
konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi
TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre
symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis
sjablongmessig anslag.
  
iv)Tilstandsgrad 3, TG3: Store eller alvorlige avvik. Kraftige
symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring
straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller
sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag. 
  
v)Tilstandsgrad TGiU: Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for
undersøkelse.
  
• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av
tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har
normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av
rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et
sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i
rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på
erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en
konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker.
Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse,
og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad.
Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan
forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige
preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.
  
PRESISERINGER
• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på
godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette
gjelder blant annet:
  
i) Bad, vaskerom (våtrom) 
  
ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel
rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller
mv.
  
• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten
dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.
  
• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning
(downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak.
Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen
for skade.
  
•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og
vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje
og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers
aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis
unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven. 
  
• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke
foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger
ikke stemmer med dagens bruk.
  
• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske
forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer
enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig
kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert
elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.
  
  

TILLEGGSUNDERSØKELSER
  
Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte
tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.
  
  
BEFARINGEN
Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som
bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av
Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti
for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS
3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har
undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det
laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på
undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under
terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen
begrenses som følger:
  
• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater
uten fysiske inngrep (f.eks. riving).
  
• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er
tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke
funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper,
ventilasjon, el. anlegg, osv.
  
• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og
brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert
tilbehør.
  
• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på
innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak
må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
  
• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll
under overflaten med spiss redskap eller lignende.
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UTTRYKK OG DEFINISJONER
  
• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske,
funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
  
• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken
tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes
ved beskrivelse av avvik.
  
• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i
hovedsak råte, sopp og skadedyr.
  
• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller
visuelle observasjoner.
  
• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i
bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr
(blant annet hammerelektrode og pigger).
  
• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og
fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende
vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede
kjellergulv.
  
• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i
overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan
vurderes sammen med bygningsdelens alder.
  
• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en
del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600,
Termer og definisjoner punkt 3.9) 
  
  
  

AREALBEREGNING FOR BOENHETER
  
• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven,
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard
3940, Areal- og volum-beregninger av bygninger, med veiledning.
Hvis det er motsetning mellom disse, gjelder Takstbransjens
retningslinjer.
  
• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det
tidspunkt oppmålingen fant sted. 
  
• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor
omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet
som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler
om fri bredde for at arealet skal være målbart, med betydning for
BRA av for eksempel loft med skråtak. Samlet BRA for et plan
eller en bruksenhet er P-ROM og S-ROM til sammen. P-ROM er
måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. P-ROM
er bruksareal av primærdelen. Vegger mellom P-ROM måles som
P-ROM. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og
tekniske rom. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne
regnes som S-ROM/målbart areal.
  
• Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på
retningslinjene og bygningssakkyndiges eget skjønn. Bruken av
et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet
defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både
kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i
kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning
for valg av arealkategori.
  
• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent
matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i
rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes
for beregning av eiendommens verdi. 

  
  

PERSONVERN
  
Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler
person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne
utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om
bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her
www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernerklaering/
  
  
DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE
BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON
Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter
personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål,
samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen
og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og
hvordan du kan reservere deg på
https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-
takst/personvernerklaering/reservasjon/
  
Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra
rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg
her:https://samtykke.vendu.no/EG5324
  
  

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE
  
Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid
eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se  
www.takstklagenemnd.no for mer informasjon
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Eiendomskart for eiendom 1103 - 38/739//

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

Utskriftsdato: 03.11.2022

2

1

3

4

5 m

52

Vedlegg: Kommunalinformasjon



Areal og koordinater for eiendommen
Areal 840,10 m Arealmerknad

Representasjonspunkt Koordinatsystem EUREF89 UTM Sone 32 Nord 6538615,52 Øst 309164,62

Grensepunkter Grenselinjer (m)

# Nord Øst Nøyaktigh. Nedsatt i Grensepunkttype Lengde Radius

1 6538639,33 309152,79 36 cm Ikke spesifisert (IS) Ukjent (97) 34,81

2 6538648,8 309186,28 200 cm Ikke spesifisert (IS) Ukjent (97) 34,80

3 6538610,26 309175,57 10 cm Ikke spesifisert (IS) Asfaltspiker (94) 40,00

4 6538605,81 309162,17 36 cm Ikke spesifisert (IS) Ukjent (97) 14,12

2
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©Norkart 2022

03.11.2022
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Stavanger kommune

38/739

UTM-32

Grunnkart

Adresse: Kong Haralds gate 43

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Hjelpelinje punktfeste

Hjelpelinje vannkantEiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje veikant Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm
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©Norkart 2022

03.11.2022
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Stavanger kommune

38/739

UTM-32

Reguleringsplan

Adresse: Kong Haralds gate 43

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

 
I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 1512 FOR DEL AV MADLAMARKA, 

AVGRENSET AV MADLAMARKVEIEN, JERNALDERVEIEN, MADLAVOLLVEIEN 

OG KONG HARALDS GATE 

 

Datert 03.10.1971. 

Revidert kom.styret 12.01.1995. 

Stadfestet av bystyret 20.03.1995. 

Tilføyd § 1.4 i henhold til delegert vedtak i medhold av pbl § 12-14. 

 

 
Området er oppdelt i: 

 

A. Byggeområde 

B. Trafikkområde 

C. Friområde. 

For hele området gjelder dessuten fellesbestemmelsene under punkt D. 

A. Byggeområder. 

Boligbebyggelse, delområde 1. 

 

1.1 På tomten forutsettes oppført ene- og tomannsboliger. 

Bebygd areal av tomtas nettoareal, BYA, kan være maksimalt 20%. Garasje og andre 

uthus skal regnes som del av bebygd areal. Enkelteiendommer med høyere grad av 

utnytting enn angitt som øvre grense for delområdet, er å regne som ferdig utbygd. 

1.2 Bebyggelsen skal fortrinnsvis være i en etasje og maksimalt i to etasjer hvis bygningsrådet 

finner dette tilrådelig når det tas hensyn til helhetsvirkningen. Med en etasje menes full 

boligetasje på grunnmur av normal høyde på maksimum 70 cm over terreng. Hvis to 

etasjer tillates skal kneveggen ha en maks. høyde på 90 cm. Bebyggelsen skal holdes så 

lav at bygningene virker tiltalende i seg selv og i forhold til omgivelsene. Høyden fra 

terreng til møne må ikke i noe tilfelle overstige 8,5 meter hvis to etasjer tillates av 

bygningsrådet. 

1.3 Bygningene skal ha saltak, og taket skal fortrinnsvis ha røde panner. Det kan også tillates 

flatt tak med bygningsrådets samtykke. 

 

1.4 For delområde 1A gjelder følgende:  

Utnyttelse maks %-BYA=30 %. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel på minimum 

27o. Maksimal mønehøyde= kote 69. Inntil 1/3 av den ene takflaten tillates med 

takopplett/-oppbygg. Utforming og materialbruk skal ellers tilpasses eksisterende 

nabobebyggelse i feltet. Ved deling av tomter skal det etableres felles avkjørsel som 

markert i plan. Eventuelle andre avkjørsler skal stenges. 

 
Boligbebyggelse, delområde 2. 

 

2.1 På tomten forutsettes oppført ene- og tomannsboliger. 

Bebygd areal av tomtas nettoareal, BYA, kan være maksimalt 30%. Garasje og andre 

uthus skal regnes som del av bebygd areal. Enkelteiendommer med høyere grad av 

utnytting enn angitt som øvre grense for delområdet, er å regne som ferdig utbygd. 

2.2 Bebyggelsen skal være maks. to etasjer. 
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Boligbebyggelse, delområde 1 og 2. 

3.1 Enebolig kan bestå av 1 hovedleilighet og i tillegg 1 underordnet leilighet på maks. 60 m2 

bruksareal. En tomannsbolig kan bestå av 2 likeverdige leiligheter med total grunnflate 

150 m2. 

3.2 Bebyggelsen skal plasseres innenfor de regulerte byggegrenser. Bolighusenes 

lengderetning bør følge parallelt med hovedretning for terrengkotene. 

3.3 Garasje tillates kun oppført i en etasje med grunnflate inntil 40 m2. Garasjeplassering skal 

byggemeldes samtidig med våningshus, og garasje plasseres slik i forhold til våningshus 

og nabohus at det oppnås en god arkitektonisk virkning. Maks. høyder er 3,5 m for enkel 

garasje og 4,0 m for dobbelt garasje fra overkant golv til topp ferdig møne. Garasje skal 

lasseres innenfor byggegrense. 

3.4 Ved byggemelding skal det sendes inn kotert situasjonskart med nøyaktig angivelse av 

hvordan tomten tenkes planert. 

3.5 Tomtene innhegnes fortrinnsvis med hekk eller buskbeplantning og kantstein. Eksisterende 

steingjerder bør beholdes hvor de naturlig faller inn i nabogrense eller kan tjene som 

gjerde mot gate. Eksisterende vegetasjon skal søkes mest mulig bevart. 

3.6 En eventuell ytterligere oppdeling av tomtene kan bare godkjennes etter en samlet plan for 

det aktuelle kvartal. Eventuelle nybygg skal harmonere med øvrig bebyggelse slik at 

området framstår som et helhetlig område. 

 
Forretningsbebyggelse. 

 

4.1 Bebygd areal kan være maks. 40% av tomtas nettoareal. Garasje og andre uthus skal 

regnes som del av bebygd areal. 

 

B. Trafikkområder. 
 

1. Innenfor frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over veiens nivå. 

 

C. Friområde. 
 

1. Bygninger tillates ikke oppført i friområdet. Unntak kan gjøres av styret for byutvikling når 

det gjelder mindre anlegg med tilknytning til lek og idrett som øker bruksverdien av 

området. 

 

D. Fellesbestemmelser. 
 

1. Det må ikke etableres utkjørsler til Madlamarkveien som ikke er vist i planen. 

2. Parkering skal anlegges på egen tomt og ellers tilfredsstille kravene i Stavanger 

kommunes parkeringsnorm. 

3. Arealet kan utbygges og nyttes til henholdsvis bolig og forretning som vist i planen. Annen 

bruk tillates ikke. 
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Stavanger kommune
Adresse: Postboks 8001, 4068 STAVANGER
Telefon: 04005

Utskriftsdato: 03.11.2022

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

Kommunenr. 1103 Gårdsnr. 38 Bruksnr. 739 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Kong Haralds gate 43, 4041 HAFRSFJORD

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

Plantyper med treff

Kommuneplaner Reguleringsplaner

Plantyper uten treff

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

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id KPL-1103

Navn Kommuneplanens arealdel 2019-2034

Plantype Kommuneplanens arealdel

Status Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse 09.12.2019

Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1103/KPL-1103/Dokumenter/KPA%202019-2034%20Bestemmelser%20og%20retningslinjer.pdf 

Lovmerknad §11-15

Delarealer Delareal 840 m
Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

 

 
 
 
 
 
 

2
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Id 1566

Navn DEL AV MADLAMARKA

Plantype Eldre reguleringsplan

Status Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse 24.11.1997

Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1103/1566/Dokumenter/1566%20bestemmelser.pdf 

Delarealer Delareal 12 m
Formål Kjørevei

Id 1512

Navn Del av Madlamarka; Avgrenset av Madlamarkvn., Jernaldervn., Madlavollvn. og Kong Haralds gt

Plantype Eldre reguleringsplan

Status Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse 20.03.1995

Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1103/1512/Dokumenter/1512%20bestemmelser.pdf 

Delarealer Delareal 82 m
Formål Felles avkjørsel

Delareal 703 m
Formål Boliger
Feltnavn Delområde

Id 2110

Navn Madlamarkveien 96, gnr 38/1310

Plantype Eldre reguleringsplan

Status Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse 19.03.2007

Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1103/2110/Dokumenter/2110.pdf 

Delarealer Delareal 43 m
Formål Kjørevei

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (100 meter)
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon

Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.

2

2

2

2
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A V T A L E

0 8 OKT. 1993
1 ✓:-;_;-~ ,u.::.i\> 1 ~ 1 ;,, I/ ,-..;GER

, DAGBOKi-.!R. I SS3'b
--------------

Eierne av del av Kong Haraldsgt. som vist på vedlagte kart:

Navn:
Harald Bjørnsen, eier av gnr. 38, bnr. 735
Jens Reidar Røed, eier av gnr. 38, bnr. 739
Magne Tjøstheim, eier av gnr. 38, bnr. 740
Marie Therese og
Gustav A. Waage, eiere av gnr. 38, bnr. 736
Samuel Olsen og
Lucy Ø. Olsen eiere av qnr. 38, bnr. 1sb?>

* gir med dette eier av gnr. 38, bnr.~~~~-· veirett til felles adkomstvei.

* vedlikehold av veien er et solidarisk ansvar mellom eierne og
brukerne av veien.

Denne avtalen kan tinglyses som heftelse på ovennevnte eiendom
mer.

eier gnr. 8 bnr. 735
./

bnr. 7 39

Stavanger, den 27. august 1993.

_jfo/0~v;~----------
eier av gnr. 38 bnr. 740

______/};~ • _
eiere av gnr. 38 bnr. 1563

Rett kopi bekreftes

Liv Eirin Olsrud

cl£O

I

li I li\ 1111111111111111 111111
Doknr: 15588 Tinglyst: 08.10.1993 Emb 102

STATENS KARTVERK FAST EIENDOM
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S k j o t e e

Ondertegnede fru Agnes Skretting skjoter
og overdrar herved den meg tilhorende parsell

"HeIm.Ly n, gnr. 38, bnr. 7 39

i ~adla,til herr

Jens Roed,fodt 21/7 1902.

for en kjopesum av kr.7.loo.- syvtusenethundrekroner-
som er ordnet i ovorenstemmelse med stemplet i'Cjopekontrakt
av idag.

Gjerdeplikten påhgi:iler pa.rsellen.

Stavanger den l.juli 1954

~ J~
At utstederen ha r undertegnet la~1'- ~;-:_-~9~,f·
dokumente-t i vårt nærvær og at
hun er over 21 ~r,bekreftes:

1. 8.lcL 7:t.1d

2.4Jct~M~
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KONG HARALDS GATE 43
Nabolaget Madlamark/Jernalderveien - vurdert av 47 lokalkjente

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

Familier med barn
Etablerere
Eldre

OFFENTLIG TRANSPORT

Bjørn Farmanns gate 1 min
Linje 4, 6, 7, X76, N85, N86 0.1 km

Stavanger stasjon 8 min
Linje 50, 59 4.5 km

Stavanger Sola 15 min

SKOLER

Madlamark skole (1-7 kl.) 8 min
390 elever, 22 klasser 0.7 km

Madlavoll skole (1-7 kl.) 8 min
430 elever, 23 klasser 0.7 km

Tjensvoll skole (1-7 kl.) 20 min
391 elever, 18 klasser 1.6 km

Gosen skole (8-10 kl.) 8 min
354 elever, 16 klasser 0.6 km

Wang Ung Stavanger (8-10 kl.) 22 min

Wang Toppidrett Stavanger 22 min
175 elever, 6 klasser 1.9 km

St. Svithun videregående skole 23 min
616 elever, 22 klasser 1.9 km

LADEPUNKT FOR EL-BIL

Amfi Madla, Stavanger 14 min

Amfi Madla 14 min

OPPLEVD TRYGGHET
Veldig trygt 90/100

KVALITET PÅ SKOLENE
Veldig bra 88/100

NABOSKAPET
Godt vennskap 73/100

ALDERSFORDELING

16
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 %
16

.9
 %
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 %

9 
%
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%

20
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22
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 %
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 %
39
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 %

38
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 %

18
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 %
13

.7
 %

17
.3

 %

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre
(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger

Madlamark/Jernalderveien 919 347

Stavanger/Sandnes 223 197 97 512

Norge 5 328 198 2 398 736

BARNEHAGER

Madlamark kirkes korttidsbarnehage (3-... 3 min
20 barn, 1 avdeling 0.3 km

Rognebærhagen barnehage (0-5 år) 4 min
60 barn, 4 avdelinger 0.3 km

Hannes Lekestue - Madla (3-6 år) 7 min
44 barn, 2 avdelinger 0.6 km

DAGLIGVARE

Kiwi Gosen 12 min

Coop Mega Madla 13 min

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS avd. Mariero kan ikke holdes ansvarlig for
feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022



PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

1. Egen bil

2. Sykkel

STØYNIVÅET
Lite støynivå 94/100

TURMULIGHETENE
Nærhet til skog og mark 90/100

VEDLIKEHOLD HAGER
Godt velholdt 86/100

SPORT

Sigurd syrsgt. balløkke 6 min
Ballspill 0.5 km

Gosen skole - kunstgressbane 7 min
Fotball 0.6 km

Aktiv Treningssenter 13 min

SATS Madla 13 min

BOLIGMASSE

89% enebolig

3% blokk

9% annet

«Verdens beste nabolag! Med de beste skolene, og
området er veldig trygt.»

Sitat fra en lokalkjent

VARER/TJENESTER

AMFI Madla 13 min

Vitusapotek Madla 12 min

ALDERSFORDELING BARN (0-18 ÅR)

25% i barnehagealder

40% 6-12 år

17% 13-15 år

18% 16-18 år

FAMILIESAMMENSETNING

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 40%

Madlamark/Jernalderveien

Stavanger/Sandnes

Norge

SIVILSTAND
Norge

Gift 43% 34%

Ikke gift 48% 53%

Separert 4% 9%

Enke/Enkemann 4% 4%

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS avd. Mariero kan ikke holdes ansvarlig for
feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022



HELP Boligkjøperforsikring
Boligkjøperforsikring
• Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.

• Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.

• Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig 

dom, om nødvendig.

Boligkjøperforsikring PLUSS
• Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.

• Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.

• Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig 

dom, om nødvendig.

• Advokathjelp i de viktigste rettsområdene  
i privatlivet.

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp. 
Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra 
Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.

PLUSS kan bare tegnes samtidig med 
boligkjøperforsikringen, og koster kun kr 2 800 i 
tillegg. PLUSS fornyes årlig - om du ønsker det. 

Borettslag/aksjeleilighet:  Kr 4 900

Selveierleilighet/rekkehus:  Kr 8 500

Ene-/tomanns-/fritidsbolig, tomt:  Kr 12 900

Samboeravtale, ektepakt og arv

Forbrukerkjøp og håndverkertjenester

Utleie og naboforhold

Tomtefeste, veirett og andre servitutter

Plan- og bygningsrett

Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg

Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

Rett skal være rett. For alle.

“Vi unner ingen å stå alene”

Fra å vurdere om vi hadde råd til advokat, 
kunne vi vurdere om vi hadde råd til ny sofa.

Boligkjøperforsikring tegnes 
hos eiendomsmegler senest 
ved kontraktsignering og 
gir rett til advokathjelp 
inntil 5 år etter overtakelse. 
Forsikringen betales 
som del av oppgjøret 
ved boligkjøpet. PLUSS-
dekningen fornyes årlig ved 
faktura fra HELP. 

Egenandel kr 4 000 påløper 
ved takst, tvist eller 10 timer 
advokatbistand, avhengig 
av hva som kommer først. 
Meglerforetaket mottar 
kr 2 200/3 200/3 500 i 
kostnadsgodtgjørelse, 
avhengig av boligtype, samt 
et tillegg på kr 1 000 ved salg 
av PLUSS.

Vi tar forbehold om pris- 
og vilkårsendringer. Hvis 
premien ikke er innbetalt 
ved overtakelse, vil avtalen 
bli kansellert. For fullstendig 
informasjon om dekning og 
vilkår, se help.no

Har du spørsmål?  
Kontakt HELP på  
help.no/minside,  
telefon 22 99 99 99  
eller epost post@help.no

Rettsområder du får hjelp med
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Tilbehør og løsøre
I henhold til Avhendingslova § 3-4 skal eiendommen overdras med innredninger og utstyr som etter lov, 

forskrift eller annet offentlig 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 fritt avtale hva 

som skal følge med eiendommen ved salg. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form 

for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Veiledende liste over hva som følger eiendommen dersom ikke annet er avtalt eller fremgår av salgsoppgaven.

1.  HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2.  HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3.  VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte.

Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder

i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4.  TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/

dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning

samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5.  BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller,

fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6.  GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger.

Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende medfølger.

7.  KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

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

liftgardiner medfølger.

9.  AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10.  SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11.  LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte «spotlights», oppheng og skinner med spotlights samt utelys

og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er

koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12.  INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter

som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral

som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13.  UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14.  POSTKASSE medfølger.

15.  UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer

som f.eks. badestamp, boblekar/ jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert

trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men

robotgress-klipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16.  FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL ELBIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17.  SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18.  GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19.  BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20.  BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier

og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt,

skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21.  SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen,

herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås,

skal lås og nøkler til disse medfølge.

22.  GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av

eiendommen og medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.
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Forbrukerinformasjon om budgivning
Forbrukerinformasjon om budgiving
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 forbruker myndighetene og organisasjonene anbefaler 
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 å 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 formidler 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.

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

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.

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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Finansieringsplan

Lån i

Lån i

Egenkapital i

Hvor kommer egenkapitalen fra?: 
(salg av bolig, BSU, bankinnskudd, oppsparte midler)

v/

v/

v/

tlf.

tlf.

tlf.

kr

kr

kr

Budskjema
Bindende bud på eiendommen

Jeg/vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1:       Ja Nei

Jeg/vi ønsker verdivurdering fra EiendomsMegler 1   Ja Nei

Bud stort kr.:
(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven. Evt. andel fellesgjeld kommer i tillegg til budet).

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg, samt å ha besiktiget eiendommen.  
Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning.  
Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hverandre i forbindelse med endring/inngivelse av bud og/eller vilkår.  
EiendomsMegler 1 anbefaler bruk av Gi Bud-funksjonen som er tilgjengelig på eiendomsmegler1.no og Finn.no. Alternativt kan budskjema 
printes, fylles ut, signeres, leveres vårt kontor, eller skannes og sendes pr. e-post til megler eller meglerkontor. Vi anbefaler at budet sendes 
kryptert hvis det sendes pr. e-post. Uavhengig av forsendelsesmetode må du ringe megler og forsikre deg om at budet er mottatt.

Eventuelle forbehold:

Ønsket overtagelsesdato: / Akseptfrist: / kl.:

Budgiver 1

Navn:

Fødselsnr.:

Tlf.: Mobil:

E-post:

Adresse:

Postadr.:

Sted/Dato:

Underskrift:

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Budgiver 2

Navn:

Fødselsnr.:

Tlf.: Mobil:

E-post:

Adresse:

Postadr.:

Sted/Dato:

Underskrift:

Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Oppdragsnr: 2206220214 / Noah Andersen-David, tlf. 45068487
Kong Haralds gate 43, 4041 Hafrsfjord
Gnr. 38, bnr. 739 i Stavanger kommune

EiendomsMegler 1 Mariero, Postboks 250 Forus, 4068 Stavanger, T 915 02 070, E mariero@em1sr.no
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Noah Andersen-David
Eiendomsmegler MNEF

450 68 487
noah.andersen-david@em1sr.no

EiendomsMegler 1 Mariero
Postboks 250 Forus, 4068 STAVANGER

eiendomsmegler1.no

Oppdragsnr: 2206220214
Salgsoppgaven er sist oppdatert 15.11.2022


