
Fastpris: Fra 3 090 000 + omk3 eneboliger i rekke
Nordalvegen, 4250 Kopervik



Åkjøpe eiendom er en av

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb,

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset
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DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:

Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF/Partner

T: 97 95 12 00

georg@meglerhuset-rele.no

Georg Berg er en av våre mest erfarne meglere, en

veteran i eiendomsmeglerbransjen. Som hans

kunde vil du oppleve tett dialog og gode strategier

for både kjøp og salg av eiendom. Georgs

væremåte er en god kombinasjon av profesjonell,

folkelig og jordnær, noe som gjør han godt likt både

blant kolleger og kunder.
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Prosjektet består av 3 eneboliger i rekke.
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Del 1 - Nordalvegen

Eiendommen
Bilder - Området - Planløsning
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Nøkkelinfo
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9KOPERVIK NORDALVEGEN

BOLIGTYPE:

Enebolig i kjede

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 66 Bnr. 88

i Karmøy

FASTPRIS:

Bolig 1: Kr. 3.190.000,-

Bolig 2: Kr. 3.090.000,-

Bolig 3: Kr. 3.140.000,- + omk.

AREAL:

P-rom: 126 m2

Bra: 135 m2

TOMT:

Eiet tomt.



Tomten

Sentral eiendom
medutsikts-
beliggenhet

I Nordalvegen bygges 3 husbankfinansierte eneboliger i rekke. Eiendommen ligger på en

høyde med flott utsikt til omgivelsene.
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Bolig 1 - NB - denne boligen har ikke takterrasse
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 67,6 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 67,6 m2
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Bolig 2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 67,6 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 67,6 m2
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Bolig 3
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 67,6 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 67,6 m2

23KOPERVIK NORDALVEGEN23

2.



24 KOPERVIK NORDALVEGEN



Del 2 - Nordalvegen

Teknisk info
og skjema
Eiendommen - Nabolagsprofil - Vedlegg - Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
218444

Adresse:
Nordalvegen, 4250 Kopervik

Endelig adresse foreligger ikke på
salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før
overtagelse.

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 66 Bnr. 88 i Karmøy kommune.

Eiendommen skal deles inn i 3 gnr./bnr. med et
til hver av boligene.

Vegen skal etter planen overtas av kommunen.

Selger/utbygger:
Rett Bolig AS
att. Jakob Moldestad

Fastpris:
Bolig 1: Kr. 3.190.000,-
Bolig 2: Kr. 3.090.000,-
Bolig 3: Kr. 3.140.000,-,-

Kjøpers omkostninger:
8 125,- Dokumentavgift(2,5% av tomteverdi)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
9 377,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i
ovennevnte gebyrer.

Eiendomstype:
Enebolig i kjede

Eierform:
Selveier

Utleie:
Boligen kan fritt leies ut.

Areal:
P-rom: 126 m2

Bra: 135 m2

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
Arealet er angitt hhv. som primærrom (P-rom)
og bruksareal (Bra). Bruksarealet innenfor
boligens yttervegger inklusive boder. På
tegningene kan det også være angitt et
romareal som er nettoarealet innenfor
omsluttede vegger. Det tas forbehold om
mindre avvik for de oppgitte arealer, da
beregninger er foretatt på tegninger.
Primærrom er bruksareal minus garasje/bod.

Antall soverom:
3/4 soverom (valgfritt)

Antall rom:
5/6 rom

Lovverket:
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med
forbrukar om oppføring av ny bustat m.m.
(bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i
tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøperer
forbruker. Dette innebærer blant annet at
kjøper har krav på garantier ihht.
bustadoppføringslova § 12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht.
bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd
i næringsvirksomhet, kan selger kreve at
avtalen reguleres av avhendingslova.

Avtaleinngåelse:
Avtale om kjøp er først inngått når både kjøper
og selger har signert kjøpekontrakt.

Byggemåte:
Se vedlagt leveransebeskrivelse.

Tilvalg og endringer:
Prosjektet og dets priser er basert på at
utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med
delvis serieproduksjon i form av
systematisering av tekniske løsninger og valg
av materialer. Det vil i denne forbindelse ikke bli
anledning til å bytte leverandør og det vil ikke
bli anledning til å utføre egeninnsats i boligen.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre
endringer eller tilleggsarbeider som vil endre
vederlaget med mer enn 15%, jf.
Bustadoppføringslova §9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg
og endringer. Inngås kjøpsavtale etter
igangsetting er kjøper kjent med at frister for
tilvalg og endringer kan være utgått.

Heftelser:
Boligen selges fri for pengeheftelser.

Ligningsverdi:
Eiendommens ligningsverdi fastsettes etter
ferdigstillelse i forbindelse med første
ligningsoppgjør. Ligningsverdien fastsettes med
utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig
beregnes av Statistisk Sentralbyrå.
Ligningsverdien for primærboliger (der boligeier
er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosen av
den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert
med boligens areal. Ligningsverdien for
sekundærboliger (alle andre boliger du måtte
eie) utgjør 40 prosen av den beregnede
kvadratmeterprisen multiplisert med boligens
areal. Se nærmere info på
www.skatteetaten.no

Kommunale avgifter:
Fastsettes på et senere tidspunkt. Se
kommunens gebyrer på Karmøy kommune sine
nettsider.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen tilknyttes det offentlig
avløpsnettet.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal
foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted.
I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse
utsettes og at kjøper ikke overtar.

Energimerking:
Megler har forespurt selger om energimerking,
men dette er pr dags dato ikke utført.
Energimerking må foreligge for å få utstedt
ferdigattest.

Tinglyste forhold:
1974/1960 - 1/47
24.10.1974
Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: knr. 1149, gnr. 66, bnr. 490
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Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig
regulert til boligformål. Kopi av
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Betalingsplan:
Kjøpesummen og omkostninger betales i sin
helhet innen overtagelse. Eventuelle tilvalg
faktureres fra utbygger og/eller leverandører.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn 2 mål, og
er dermed fritatt fra konsesjonsplikten.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er avtalt til fastpris pr enhet,
kr. 50.000 + mva. I tillegg betaler oppdragsgiver
gebyr for tilrettelegging og meglers direkte
utlegg.

Salgsvilkår:
Kjøp i prosjektet baseres på nærverende
dokument, samt kjøpekontrakt med følgende
vedlegg:
1) Leveransebeskrivelse
2) Situasjonsplan
3) Tegninger
4) Bustadoppføringslova

Meglers rett til å stanse gjennomføringen av
en transaksjon:
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak
mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er
megler pliktig til å gjennomføre
legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet. Det samme gjelder for
medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet.

Finansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med Danske Bank i
Haugesund som sikrer kunder av Meglerhuset
Rele fordelaktige betingelser i banken. Megler
kan formidle kontakt med rådgiver i banken
dersom dette er ønskelig. Meglerhuset Rele
mottar provisjon fra Danske Bank.

Salgsoppgavedato:
2018-10-10

Kontakt:
Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF/Partner
Tlf: 97 95 12 00
georg@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139,
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no
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Nabolagsprofil
Gnr. 66 / Bnr. 88

TILHØRIGHET
Kommune Karmøy
Grunnkrets Østrem

STEDER I NÆRHETEN
Kopervik 1.4 km
Kalvatre 2 km
Vorå 3.9 km
Nordstokke 4.6 km

SKOLER, BARNEHAGER

Kopervik skole (1-7 kl.) 0.6 km

Eide skole (1-7 kl.) 1.8 km

Holmen skole (8-10 kl.) 1.1 km

Kopervik videregående skole 1.9 km

Åkrehamn vidaregåande skole 8.6 km

Østrem barnehage (0-6 år) 0.3 km

Kopervik menighetsbarnehage (0-6 år) 1.5 km

Eidsbakkane barnehage (0-5 år) 2.5 km

TRANSPORT

Haugesund Karmøy 10.9 km

Østremsneset 0.4 km

SPORT
Karmøyhallen idrettsanlegg 2.2 km
Åsebøen idrettsanlegg 2.8 km

F&B Energy Treningssenter 1.5 km
Actic - Karmøyhallen 2.2 km

VARER/TJENESTER
Megasenteret 2.3 km
AMFI Åkrehamn 7.6 km

CoopMega Kopervik 1.9 km
Coop Prix Vedavågen 6.3 km

Vitusapotek Bygnes 0.9 km
Apotek 1 Kopervik 1.3 km

Karmøy Vinmonopol 1.9 km

Rema 1000 Bygnes 0.9 km
Spar Kopervik 1.4 km

Mix Videokjelleren 1.3 km

Shell Kopervik 0.5 km

BOLIGMASSE (Østrem grunnkrets)DEMOGRAFI (Østrem grunnkrets)

36% er gift
31% er barnefamilier
20% har høyskoleutdanning
43% har inntekt over 300.000
86% eier sin egen bolig
7% eier hytte

56% har bolig på over 120 kvm
35% av boligene er nyere enn 20 år
78% bor i enebolig
72% av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene.
Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Meglerhuset Rele
kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

Nabolagsprofil
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Oversiktskart
Gnr. 66 / Bnr. 88

Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger,
sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet.
Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Meglerhuset Rele kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
kartene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2018
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VEDLEGG

Situasjonsplan

30



VEDLEGG

Leveransebeskrivelse
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VEDLEGG

Leveransebeskrivelse
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VEDLEGG

Leveransebeskrivelse
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Mine notater:
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Georg Berg / T: 97 95 12 00 / georg@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele / T: 52 73 15 00 / post@meglerhuset-rele.no / Haraldsgaten 139 / 5527 Haugesund / PB 505, 5501 Haugesund / meglerhuset-rele.no




