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                                                                       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

Å kjøpe eiendom
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ØyvindHasseløy
Eiendomsmegler MNEF

T: 92 06 35 07

oyvind@meglerhuset-rele.no

Øyvind Hasseløy er med sitt enorme nettverk, glimt i 

øyet og forkjærlighet for den gode samtalen et kjent 

og kjært fjes i Haugesund. Øyvind er en av våre mest 

erfarne og best lokalkjente meglere, også når det 

gjelder hyttemarkedet. Han har en energi og et 

pågangsmot som smitter over på både kolleger og 

kunder.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Del 1 - Tyrvelivegen 80

Eiendommen
Bilder  -  Området
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Tomter

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 99 Bnr. 6

i Vinje kommune

PRISANTYDNING: 

Se vedlagt prisliste.

TOMT:

600-1300 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Tyrvelid hyttefelt - 
Byggetrinn 1 - 
Flotte hyttetomter 
like ved 
Haukelifjell 
skisenter

Tyrvelid Hyttefelt - Med en umiddelbar nærhet til Haukelifjell Skisenter og lysløypen 

befinner du deg midt i smørøyet for aktiviteter både vinter og sommer. Tomtene ligger i 

et allerede etablert hyttefelt som nå fortettes. Området er svært etterspurt grunnet sin 

sentrale plassering i området. Fra alle tomtene er det enkel gangavstand til alpinanlegg, 

samt lysløype for langrenn. Reguleringen åpner for en god utnyttelsesgrad, som gjør 

det mulig å bygge både små og store hytter. Både med eller uten anneks.

Tomtene selges til fastpris etter "første mann til mølla" prinsippet. Tomtene er ikke 

bundet av byggeklausul og kjøper står fritt i valg av hytteleverandør. Megler kan være 

behjelpelig med tips til utbyggere.
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En av nedfartene i Haukelifjell skisenter
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Meget flotte løyper over Arbuvatn og innover mot Fossen og videre oppover



Oversiktsbilde av hele fortettingsplanen
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Haukelifjell skisenter
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Fritidsopplevelser
Tomtene som selges ligger på Tyrvelidfeltet på Vågslid. Området som er utbygget med 

en rekke hytter skal nå fortettes. Tomtene ligger spredt over hele feltet. Byggetrinn 1 

som nå selges ligger nært opp til skisenter og langrennsløyper. 

Gangavstand til alpinanlegget på Vågslid som har hele 13 preparerte skiløyper og 6 

skitrekk samt eget barnetrekk/band. Anlegget har varmestue med afterski og 

sportsbutikk. Videre har man umiddelbar nærhet til langrennsløypenettet inn mot 

Fossen.

Vågslid har, med sine 950 høydemeter over havet, en meget snøsikker beliggenhet og 

er kjent for å være et eldorado både sommer og vinterstid. Et eget selskap har ansvaret 

for det omfattende løypenettet som normalt starter sin virksomhet så snart 

snøforholdene tillater det. Løypenettet er meget variert. Traséene varierer fra de helt 

enkle og korte, til lange, utfordrende høyfjellsløyper som ligger fra ca. 800-1600 moh.

På sommerstid er det flotte turløyper, bademuligheter i fjellvann, samt jakt og fiske. 

Vågslid/Haukeliområdet er svært godt egnet for fjellvandring. Fra Vågslid går løypene 

både mot Haukeliseter og turisthyttene på Hardangervidda og Setesdal/Ryfylkeheiene. 

Området er rikt på bær og Vågsli er omgitt av meget gode fiskevann. Ved å kjøpe et 

fiskekort har man tilgang til ca. 60 vann i storområdet.
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Del 2 - Tyrvelivegen 80

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Kjøpsbekreftelse
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-5234/22

Adresse:
Tyrvelid, 3895 EDLAND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 99 Bnr. 6 i Vinje kommune

Tomtene vil ved fradeling få egne gårds- og 
bruksnummer.

Eiers navn:
Ingvild Kåsa

Prisantydning:
Se vedlagt prisliste.

Kjøpers omkostninger:
33 750,- til 60 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
68 750,- Tilkoblingsgebyr Vassverk
15 642,- Oppmålingsgebyr/Matrikelbrev
55 000,- Tilknytningsgebyr avløp
290 000,- Graving/entreprenørklausul
------------
464 514,- til 490 764,- (omkostninger totalt)

 Det tas forbehold om endringer i ovennevnte 
gebyrer.

Eiendomstype:
Tomt

Eierform:
Eiet

Generell orientering:
I forbindelse med utbyggingen og fortettningen 
så vil det bli opparbeidet nytt og forbedret 
veinett samt en utvidelse av løypenettet for 
langrenn. Oppstart av infrastruktur og 
vei/løypenett vil mest sannsynlig ha oppstart i 
2023. 

Parkering:
Det skal opparbeides 2 biloppstillingsplasser 
per. boenhet over BRA - 70 kvm og 1.5 
biloppstillingsplasser per. boenhet med BRA - 70 

kvm eller mindre. For enheter BRA 40 kvm eller 
mindre gjelder 1 biloppstillingsplass. 

Radonmåling:
Vågslidområdet er er markert med «høy 
aktsomhet» status i forbindelse med 
radonstråling.  Selger har ikke presentert 
megler for utført radonmåling, og kjøper må 
derfor legge til grunn at dette ikke foreligger. 
Alle nye bygg må bygges med radonsperre ihht. 
gjeldene TEK. Kommunen kan vurdere krav om 
dokumentasjon av radonkonsentrasjon dersom 
det søkes om byggeløyve på ubebygget tomt.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur:
I forbindelse med opparbeidelse av nytt 
Tyrvelidkryss ved E-134 vil den stedlige 
infrastrukturen opparbeides med ny og 
forbedret langrennstrase m.m

Det åpnes for en omfattende endring av 
området rundt Tyrvelid i ny plan. Skitraseen, 
veinett vil endres og utbedres. Det legges 
tilrette for et nytt renovasjonsbygg til bruk for 
hele området. Området rundt skisenteret og 
Tyrvelidfeltet kan få en større omfang av 
konsentrert bebyggelse/ leilighetsbebyggelse, 
næringsutbygging  m.m

Tomteareal:
Fra ca. 600-1300 m²  Tomtene er ikke oppmålt 
og avvik ved oppmåling vil forekomme. Opplyst 
areal er hentet fra reguleringskartet.

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Kommunale avgifter:
Se punkt vei, vann og avløp.

Velforening:
Tomteeier plikter å ta del i velforeningen på 
stedet. Medlemskontigent og avgift/ utgift til 
brøyting må påregnes uavhengig av bygging.

Vei, vann og avløp:

Veg: Privat (felles for feltet). Opparbeidet veg 
frem til tomten.

Vann: Privat - Tyrvelid Vassverk. Det fremlegges 
vann og avløpsledning til tomtegrense. 
Påkoblingsavgift tilkommer: Kr 68 750,- 
Tilknytning til privat vannverk (Tyrvelid 
vassverk):
Kr. 3.625,- per år (2021). Det tas forbehold om 
endringer i ovennevnte gebyr.

Avløp: Offentlig
Ved tilkobling til det offentlige avløpsnettet, vil 
det bli beregnet årlige kommunale 
eiendomsavgifter. Grunnlaget for fakturering av 
kommunale avgifter er de enkelte satser som 
kommunestyret vedtar hvert år. 
Påkoblingspunktet for avløp ligger i veien og 
nye eiere må koble seg på når tomten er 
opparbeidet. Kostnad for påkobling tilkommer: kr. 
55 000,-

Andre faste løpende kostnader:
Ved oppføring av hytte, vil også renovasjon og 
feiing/tilsyn inngå i de kommunale avgiftene. 

Ved oppføring av hytte vil den årlige 
kloakkavgiften være på ca. kr. 4.126.- pr. år for 
fritidsboliger mellom 51-150 kvm. (Tall fra 2022). 

Videre er det pliktig medlemskap i velforening, 
som bl. a. inkluderer brøyteøavgift, løypeavgift 
m.m. Avgiften vil kunne bli innkrevd uavhengig 
av bygging.

Diverse:
Det tas forbehold om endelig fradeling og 
matrikkelføring av hver enkelt tomt. Begge 
parter fristilles fra avtalen dersom forbeholdet 
ikke kan oppfylles. 

Regulering:
Tomtene omhandles av detaljreguleringsplan 
Tyrveli, del av Nesheim ,99/6. Eier av Gnr 99 
bnr 6 Ingvild og Ivar Kåsa utviklet på slutten av 
90-tallet en hytteplan i Tyrvelid. Det er denne 
planen som nå oppgraderes og tilpasses ny 
KDP for Vågslid. Gjeldene kommuneplan for 
Vågslid ble vedtatt i 2018 og flere av de 
eksisterende/ gamle reguleringsplanene blei 
opphevet. Nesheim - 99/6 ble videreført og det 
ble dermed satt gang en ny reguleringsplan for 
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området. 

Reguleringsplan - PlanID 20190002 - Planen 
legger til rette for etablering av nye 
fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, nytt 
Tyrvelid-kryss, sentrumsformål med 
veiserviceanlegg. Området skal reguleres til 
følgende formål:

- Frittliggende fritidsboliger
- Konsentrert fritidsbebyggelse/ leiligheter
- Lager
- Bensinstasjon/veiserviceanlegg
- Skiløypetrase/ gangvei
- Energianlegg
- Vannforsyningsanlegg
- Renovasjonsanlegg
- Angitte bygge og anleggsformål kombinert 
med andre angitte hovedformål, kjørevei, 
grøntareal, parkeringsplasser, Naturområde m. 
m

I forbindelse med reguleringsarbeidet og 
utbyggingen av området er det stilt 
rekkefølgekrav og vilkår for gjennomføring. 

Før det gis rammeløyve - §4.2 skal det 
a) Godkjent teknisk plan i samsvar med 
dokumentasjonskrav i §3.1. Denne skal følge 
kravene om er gitt i generelle føresegner. 
b) Dokumentasjon ellers i samsvar med §3.1. De 
temaene som er relevante for det omsøkt 
tiltaket skal dokumenteres. 
c) Innenfor planområdet kan inntil 15 nye 
enheter få rammetillatelse før krysset mellom 
Tyrvelivegen og E134 er opparbeidet i samsvar 
med reguleringsplankartet. 
d) Strømkabler og linjer skal være lagt i bakken 
før det gis rammetillatelse.
e) Når 35 hytter/enheter har fått ferdigattest/ 
midlertidig brukstillatelse skal planlagt 
skiløypekryssing ved SKV3 være ferdigstilt
f) Når 30 hytter/enheter er ferdigstilt skal det 
være bygd i alt 50 varme senger innenfor felles 
sentrumsområde BAA og Bfp1 og 2 i Naboplan, 
Planid 20150004

Ved oppføring av hytte/ enhet på tomten:

Det skal opparbeides 2 biloppstillingsplasser 
per. boenhet over BRA - 70 kvm og 1.5 
biloppstillingsplasser per. boenhet med BRA - 70 

kvm eller mindre. For enheter BRA 40 kvm eller 
mindre gjelder 1 biloppstillingsplass. 

Alle bygninger skal være oppført i tre, med 
stående eller liggende kledning eller laft. Evt. 
andre forblendingsmaterial skal være av 
naturstein eller tre. Bygningene skal ha 
jordfarger.

Takkonstruksjonen skal være saltak med 
takvinkel 27-34 grader. Taktekking skal være 
torv, tre, sedum, gras eller lignende. 
Solcellepanel er tillatt med ikke reflekterende 
overflate. 

Utvendig belysning skal avgrense og det tillates 
3 utvendige lyspunkt per. boenhet. Belysningen 
skal monteres på vegg og må ha en skjerm slike 
t lyskilden ikke synes og blender. 

For frittliggende fritidsboliger BFF1-BFF19 gjelder 
følgende utnyttelse: 

Samlet utbygging per.tomt skal ikke overstige 
hhv. 30, 25 og 20% utnyttelse. Største bygning 
skal ikke overstige BYA=130 kvm. Det tillates 
oppført 2 bygg på tomten der andre bygg enn 
hovedbygg ikke skal overstige BYA=30 kvm. 
Mønehøyde skal ikke overstige 6,0 m for tomter 
med 30% utnyttelse og 7,0 m for tomter med 
20-25% utnyttelse. Anneks/uthus kan ha maks 
4 m. Alle målt fra OKgulv. 

Det er tillatt med sokkeletasje. Tomter med 
utnyttelse 20-25 % skal bygges med 
sokkeletasje. Hver tomt skal ha maksimalt 2 
tellende etasjer medregnet sokkeletasje. 
Byggets totale bredde på tvers av høydekotene 
skal være maksimalt 7 m. På tomter med total 
utnyttelse på 20% kan bygg maksimalt være 5 
m brede på tvers av høydekotene. 

For oversikt over de ulike tomtene sin 
utnyttelsesgrad se vedlagt 
reguleringsføresegner.

For reguleringsområder: BKF1, BKF2, 
Industri/lager, Vegserviceanlegg BV, 
Skiløype/fortau/gangveg BST, energianlegg BE, 
vassforsyningsanlegg BVF og 
Renovasjonsanlegg BRE  m.m kontakt megler 
for mer informasjon.

Tinglyste forhold/servitutter:
Se vedlagt grunnbok.

Legalpant:
Kommunen har legalpant i eiendommen for 
eventuelle ubetalte kommunale skatte- og 
avgiftskrav.

Konsesjonsplikt:
Vinje kommune praktiserer nullkonsesjon. 
Kjøper(e) må derfor fylle ut egenerklæring om 
konsesjonsfrihet.

Lov om hvitvasking:
Det følger av Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

Dersom slik kundekontroll ikke kan 
gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å 
avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene 
er selv ansvarlig for eventuelle merkostnader 
og ansvar dette kan medføre, uten at det kan 
anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor 
meglerforetaket. 

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Betalingsbetingelser:
Avtale om kjøp er inngått ved selgers aksept av 
kjøpers kjøpsbekreftelse (budskjema). Selger 
forbeholder seg retten til å forkaste ethvert 
kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette. 
Partene skal signere kjøpekontrakt innen rimelig 
tid etter at handel er kommet i stand. Hele 
kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal 
være kreditert meglers klientkonto og skriftlig 
melding fra kjøpers bank må foreligge innen to 
virkedager før overtagelse. Kjøpesummen skal 
innbetales fra kjøpers konto i norsk 
finansinstitusjon.

Personopplysninger:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
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personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

Budgivning:
Tomtene selges med fast pris. Det vil bli lagt 
opp etter "først til mølla" prinsippet. For å sikre 
den en tomt må du fylle ut en kjøpsbekreftelse 
som oversendes megler på mail eller sms. Det 
forutsetter at kjøpsbekreftelsesskjema som fås 
av megler inneholder fullt navn, fødsels og 
personnr Samt finansieringsbekreftelse. 
Dokumentet må signeres. 

Tilbud på lånefinansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med 
Handelsbanken 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 ikke provisjon fra 
Handelsbanken.

Salgsoppgavedato:
Salgsoppgaven er sist oppdatert 21.12.2022

Lovanvendelse:
Eiendommen selges etter reglene i 
avhendingsloven:
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 og dette 
har virket inn på avtalen. 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, 2. pktm. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, 
herunder oppfordringen om å undersøke 
eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som 
ikke anses som forbrukere. For vurdering av et 
eventuelt innvendig arealavik gjelder avhl. § 3-8.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.
Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

Kontakt:
Øyvind Hasseløy/Olav Jentoft 
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92063507/93492224
oyvind@meglerhuset-rele.no/olav@meglerhuset
-rele.no

Ansvarlig megler:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92063507

oyvind@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Haugesund
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Tomtene selges med fast pris. Det vil bli lagt 
opp etter "først til mølla" prinsippet. For å sikre 
den en tomt må du fylle ut en kjøpsbekreftelse 
som oversendes megler på mail eller sms. Det 
forutsetter at kjøpsbekreftelsesskjema som fås 
av megler inneholder fullt navn, fødsels og 
personnr Samt finansieringsbekreftelse. 
Dokumentet må signeres.
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Øyvind Hasseløy  /  T: 92063507  /  oyvind@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


