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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



3SVEIO NORDBØVEGEN 56

Christoffer Frøyland
Daglig Leder / Eiendomsmegler MNEF

T: 926 78 313

christoffer@meglerhuset-rele.no

Christoffer Frøyland Etter mange år med hardt og godt 

arbeid som eiendomsmegler, har Christoffer jobbet seg 

opp en lang liste med strålende fornøyde kunder. Han 

leverer til toppkarakter i alle leddene i salgsprosessen, 

og vi er veldig stolte over å kunne kalle han et medlem 

av Relefamilien. Christoffer er oppvokst på Kolnes og er 

bosatt her den dag i dag, med sin Maren og deres 

skjønne, lille datter Erle.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Tomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 56 Bnr. 179

i Sveio kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 290 000 + omk.

AREAL: 

P-rom:  m2 

Bra:  m2

TOMT:

595.2 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Hyttetomt 25 m fra 
sjøen med nydelig 
sjøutsikt - 
Byggeklar!
På hyttefeltet Sletto har en nå muligheten å sikre seg en sjelden hyttetomt.

Hyttetomten ligger i fremste rekke på feltet og kun friområde skiller den fremtidige 

hytten fra sjøen. Her vil det med andre ord ikke komme noe bebyggelse i forkant. 

Det er ca. 25 m fra hytten til sjøen og en vil fra tomten og hytten ha spektakulær 

panaromautsikt utover sjøen med mye maritim trafikk og videre utsikt utover mot det 

åpne hav.  

For en beliggenhet - Her vil en virkelig kunne oppleve norsk natur & ha gode solforhold 

kveldstid med nydelige solnedganger! 

Hyttetomten er planert, klar for støping og oppføring av hytten som er allerede er 

godkjent kommunen. Kjøper står selvfølgelig fritt til å søke om en annen hytte. 

Fra tomten er det ca. 130 m ned til båthavnen med solid molo og egen båtplass.
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Hyttetomten ligger i fremste rekke på feltet og kun friområde skiller den fremtidige hytten fra sjøen
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Her vil det ikke komme noe bebyggelse i forkant - nyt den spektakulære sjøutsikten
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Del 2 - Nordbøvegen 56

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0003/21

Adresse:
Nordbøvegen 56, 5550 SVEIO

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 56 Bnr. 179 i Sveio kommune

Eiers navn:
Rune Ness, Silje Ness

Prisantydning:
1 290 000,-

Kjøpers omkostninger:
32 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
45 122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av 
Boligkjøpeforsikring pluss vil øke 
totalomkostningene med kr. 2 800,-.

Total kjøpesum:
1 335 122,-

Eiendomstype:
Tomt

Eierform:
Eiet

Beskaffenhet:
Tomt som er planert, singlet og klar for 
støyping. 

Arbeid med tomten er utført av NGS Maskin 
som har punkter for støping av grunnmur. 

Båthavnen er opparbeidet med solid molo og 
ekstra skjerming for vind og sjø mot den 
innerste havnen med båtplassene. Mulighet for 
utkjøring av tilhenger med båt i sjøen. 

Det ble i 2019 oppført en rekke naust med 
boder de hytteeierne på feltet Sletto. Det er 
fortsatt plass til flere og ved nok interesse og 
dialog med hytteforeningen, kan en være med å 
sette opp naust med 4 boder og få egen 
sjøbod. 

Oppføring av naust og sjøbod forutsetter 
interesser fra flere, godkjenning i 
hytteforeningen og andre nødvendig 
godkjenninger som feks. kommune. 

Det er gitt muntlig samtykke fra grunneier av 
tomten bak om å bygge 3 m fra grensen 
istendfor 4 m.

Tomteareal:
595.2 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Bebyggelse:
Regulering:
Byggjeområde for frittliggjande fritidsbustader. 

Byggjeområdet er delt inn i 7 tomer FF 1 - 7. 
Tomtene skal delast fra slik planen viser. 
Fritidsustadene skal oppførast minst 5 m fra 
køyreveg. Det skal vere råd å snu på eigen 
grunn. Det skal vere 2 parkeringsplasser pr. 
fritidsbustad. Utkøyringa til vegen må ha 
tilfredstillande sikt. 
Høgdeplassering for fritidsbustadene skal 
tilpassast tomta og er vist på planen. 
Planeringa av tomta til fritidsbustaden må 
gjerast slik at det ikkje blir store skjeringar eller 
fyllingar. Parkering kan leggjast på eit lågare 
plan enn tomten for øvrig. Maks høgde på 
gjennomsnittleg planert terreng til topp av 
grunnmur skal være 40 cm. 
Fritidsbustadane kan ha forskjellig takform, men 
det må søkjast å få til ei god samaheng med 
bygningane på nabotomtene. Takforma skal 
bestemmast ved søknad om tiltak. For fritidbust 
og oader med salktak skal takvinkelen vera 
minst 25 grader. 

Tomtas skla ha fall frå bygningen og 
overflatevatnet frå kvar tomt må drenerast 
slika t det ikke renn ned i vegen og vert 

liggjande der. 

For kvar tomt i byggjeområdet er maks tilete 
BYA 120 kvm. 

Ved saltak skal maks. mønehøgde vera 6,0 m. 
For pulttak og flate tak er maks. mønehøgd 5,0. 
Mønehøgda skal målast frå gjennomsnitteleg 
terreng. 

For alle tomene kan det oppførast 
garasje/carport/bod dersom den heng sammen 
med fritidsbustande eller blir lagt inn i 
terrenget. 

Fritidsbustandene med tilhøyrande anlegg skal 
ha ein dempa og harmonisk material- og 
fargebruk som er tilpassa naturen. Dette gjeld 
også for tak, listverk og andre detaljer. 

Se komplett reguleringsplan vedlagt i den 
komplette salgsoppgaven. 

Hytten:
- Godkjent hytte er oppført på 1. etasje med 
hems. 
- Areal iflg. tegninger er 91,2 kvm i etasje og 
hems på 41,3 kvm bruksareal. 
- Totalt bebygd areal 120 kvm. 

- Hytten vil inneholde gang, 2 boder, toalett, 
bad, 2 soverom, hems og åpen 
kjøkken/stueløsning.  

Vann, avløp og strøm: 
- Rør til vann og avløp ligger klar på tomten. 
- Strøm ligger klar trukket til tomten, det må 
skøytes på for å legge strømskap i bakkant av 
hytten.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Kommunale avgifter:
Kommunale avgifter inkluderer kun 
eiendomskatt. Når hytten er oppført vil det 
komme andre kommunale avgifter.

Eiendomsskatt:
Eiendomsskatt for 2020: kr 178,-
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Velforening:
Pliktig medlemskap i Sletto Hytteforening. 

I 2020 (og tidligere år) var kontingenten på kr 2 
500,-. Kontingenten skal bla. dekke foreningens 
kostnader, som f.eks. drift og vedlikehold av 
felles veier, havneanlegg, ledningsnett, 
gatebelysning og generell utvikling av 
hyttefeltet m.v. 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og er 
bindende for medlemmene.

Tilbehør:
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av 
Norges Eiendomsmeglerforbund m.fl. av 
01.01.2020 legges til grunn for handelen, 
dersom ikke annet fremgår i denne 
salgsoppgave. Det bemerkes at det er full 
avtalefrihet om hva som skal følge med en 
eiendom i forbindelse med salg. Listen er 
tilgjengelig hos meglerforetaket, samt hos 
www.nef.no

Vei, vann og avløp:
- Vei: Eiendommen grenser til regulert vei og 
skal ha adkomst via denne. Pr. dags dato går 
det en midlertidig anleggsvei over tomten.
- Vann: Det må søkes om tilkobling til offentlig 
vann.
- Avløp: Privat felle avløpsanlegg. Melding om 
tilkobling må sendes Sveio kommune.
- Ved oppføring av boligbygg på tomta må det 
påregnes tilkoblingsavgift til det offentlige 
vann- og avløpsnettet. Det vil da bli beregnet 
årlige kommunale eiendomsavgifter. Grunnlaget 
for fakturering av kommunale avgifter er de 
enkelte satser som kommunestyret vedtar 
hvert år.

Regulering:
Eiendommen ligger i reguleringsplanen for 
Sletto Vest (planid 2016001) med formål for 
fritidsboliger. Reguleringsplanens bestemmelser 
gjelder.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4612/56/179:
10.06.1913 - Dokumentnr: 900046 - 
Erklæring/avtale
VISSE BYGNINGER UNNTATT, SE HISTORISK 
GRUNNBOK  
Overført fra: Knr:4612 Gnr:56 Bnr:17 
Gjelder denne registerenheten med flere 
(Megler har forsøkt å innhente servitutten, men 
denne har ikke latt seg finne)

21.10.2016 - Dokumentnr: 969308 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:4612 Gnr:56 Bnr:17 

01.01.2020 - Dokumentnr: 1346616 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1216 Gnr:56 Bnr:179

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

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er ubebygd, mindre enn to mål og 
krever dermed egenerklæring om 
konsesjonsfrihet.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: kr. 30 057,-
Markedspakke: kr. 27 900,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

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:
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.

Personopplysninger:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
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.

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:
28.01.2021

Lovanvendelse:
Eiendommen selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras 
således slik den fremstår ved besiktigelse med 
åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er 
basert på selgers opplysninger og meglers 
egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette 
seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle 
vedlegg til denne. Videre oppfordres alle 
interessenter til å sette seg inn i 
egenerklæringen fra selger som er inntatt i 
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salgsoppgaven samt til å undersøke 
eiendommen nøye, gjerne sammen med 
fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved boligen som selger kjente eller 
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til 
å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder 
likevel bare dersom man kan gå ut fra at det 
har virket inn på avtalen at opplysningene ikke 
ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om 
boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom boligen ikke er i samsvar med 
opplysninger som er gitt i annonse, 
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på 
vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare 
dersom man kan gå ut fra at opplysningene har 
virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte 
er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn 
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra 
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-
9.

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:
Christoffer K. Frøyland
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92678313
christoffer@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Karmøy
Fotvegen 1 A, 
4250 Kopervik
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 924 420 065
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Meglers skal legge til rette for en forsvarlig 
avvikling av budrunden.

I forbrukerforhold (det vil si der oppdragsgiver 
er forbruker) skal ikke megleren formidle bud 
med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første 
virkedag etter siste annonserte visning. 
Meglerhuset Rele vil heller ikke formidle bud 
med kortere akseptfrist enn 30 minutter.

Bud kan legges inn på finnannonsen på "gi bud 
knappen", ved meglingsoppdrag etter 
avhendingsloven. Ved elektronisk budgivning så 
kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. 
Megler kan også kontaktes for tilsendelse av 
budskjema, og budskjema finnes også i 
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. For 
annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning, se budskjema.
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DETALJREGULERINGSPLAN 
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FRITIDSBUSTADER  
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REGULERINGSPLAN FOR «SLETTO VEST» MED OMRÅDER FOR FRITIDSBUSETNAD PÅ ELTRAVÅG                                            

GNR.  56, BNR. 17 og 142 I Sveio kommune. 

Området er ein del av tidlegare godkjent reguleringsplan for «ØVRE SLETTO» og gjeld omregulering 

av “hotelltomta” til fritidsbustader. 

REGULERINGSFØRESEGNER  

1. Generelt 

Det regulerte området er vist på plankartet med reguleringsgrenser.  Innafor det regulerte 

området er arealet sett av til desse føremål: 

 1.1 Bygg og anlegg (PBL § 12-5, 2. ledd nr.1), med desse underføremål: 

Frittliggjande fritidsbustader    FF 1 - 7                                                                                             

1.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 2) med desse 

underføremål: 

Køyreveg    KV 1 og KV 2                                                                                                          

Parkeringsplass   P 1 og P 2                                                                                                                          

Gangveg/gangareal                                                                                                          

1.3 Landbruk- natur- og friluftsføremål (PBL § 12-5, 2. ledd nr.5) med desse 

underføremål: 

  Friluftsføremål    Friluft 1 - 4 

1.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandline (§ 12-6 ledd nr. 6) med 

desse underføremål: 

   Friluftsområde 

 1.5 Omsynssoner med desse underføremål: 

   Frisiktsone (i andre føremål)   

2. Felles føresegner 

2.1  Med bakgrunn i at Sletta ligg utafor kystlina og det kan oppstå ekstreme krefter frå 

sjøen, skal det dimensjonerast og gjerast sikringstiltak som er basert på strengare 

forhold enn normalkravet. Ved sterk vind og stormflo kan sjøen i dette området 

koma lenger opp på land enn ved normal stormflo. Dette må det takast omsyn til i 

utbyggingsfasen.  

 

2.2  Alle inngrep skal planleggjast og utførast slik at skadeverknadene blir så små som råd 

er. Eksisterande vegetasjon og fjellmasse skal ikkje fjernast ut over det som er 

nødvendig.  Tomteeigarane har ansvaret for å setje i stand og så til på tomta når 
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utbygginga  er avslutta. Arealet i friluftsområdet skal ikkje nyttast ved opparbeiding 

av tomtene for masselagring eller tilkomst.                                                                                                                                   

Vegane i planområdet skal der det er mogeleg for terrenget, tilretteleggjast for 

universell utforming. Det vil seia at vegane i byggjeområdet ikkje skal ha meir stiging 

enn 8 %. 

2.3  Tekniske planar for veg, vatn, avløps- og kabelnett skal leggjast fram for kommunen 

til godkjenning før anleggsarbeidet startar og dei skal omfatte heile planområdet, 

også dersom feltet vert opparbeida i ulike byggetrinn.                                                                              

Transformatorkiosk, kabelskap o.l. kan oppførast i området etter nærare avtale og 

godkjenning av kommunen. 

3.4 Det er tillete å justera terrenget +/- 0,5 m i høve til høgder som er sette på 

plankartet. Endringar ut over dette krev særskild løyve. 

3.5 Det kan vera uregistrerte kulturminne i planområdet. Dersom det i samband med 

gravearbeid kjem fram automatisk freda kulturminne som gjenstandsfunn, flekkar 

med trekol eller konstruksjonar, må dette straks meldast til Hordaland 

fylkeskommune, og alt arbeid må stansast til rette forvaltningsstyremakt har vurdert 

funna, jf. Lov om kulturminne av 1978 §8, andre ledd. 

3. Bygg og anlegg 

  3.1 Byggjeområde for frittliggjande fritidsbustader 

Byggjeområdet er delt inn i 7 tomter FF 1 - 7. Tomtene skal delast frå slik planen 

viser.  

Fritidsbustadene skal oppførast minst 5 m frå køyreveg. Det skal vere råd å snu på 

eigen grunn. Det skal vere 2 parkeringsplasser pr. fritidsbustad. Utkøyringa til vegen 

må ha tilfredstillande sikt. 

Høgdeplasseringa for fritidsbustadene skal tilpassast tomta og er vist på planen. 

Planeringa av tomta til fritidsbustaden må gjerast slik at det ikkje blir store skjeringar 

eller fyllingar. Parkering kan leggjast på eit lågare plan enn tomtene for øvrig. Maks 

høgde frå gjennomsnittleg planert terreng til topp grunnmur skal være 40 cm. 

Fritidsbustadane kan ha forskjellig takform, men det må søkjast å få til ei god 

samanheng med bygningane på nabotomtene. Takforma skal bestemmast ved 

søknad om tiltak. For fritidbust og oader med saltak skal takvinkelen vera minst 25 

grader.   

     

Tomta skal ha fall frå bygningen og overflatevatnet frå kvar tomt må drenerast slik at 

det ikkje renn ned i vegen og vert liggjande der. 

                                                                                                                                        

For kvar tomt i byggjeområdet er maks tillete BYA 120 m2.  

Ved saltak skal maks. mønehøgde vera 6,0  m. For pulttak og flate tak er maks. 

mønehøgd 5,0 m. Mønehøgda skal målast frå gjennomsnittleg terreng. 
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For alle tomtene kan det oppførast garasje/carport/bod dersom den heng saman 

med fritidsbustaden eller blir lagt inn i terrenget. 

Fritidsbustadene med tilhøyrande anlegg skal ha ein dempa og harmonisk material- 

og fargebruk som er tilpassa naturen. Dette gjeld også for tak, listverk og andre 

detaljer. 

Saman med søknad om tiltak skal det leggjast ved situasjonskart og terrengprofil i                        

M = 1: 500 som viser plassering av bygningen med kotehøgd på golv, tilkomst, 

parkering, ledningsgrøfter og evt. terrasser.  

Det kan ikkje setjast opp gjerde eller hekk som skilje mellom tomtene eller mot 

vegen. For dei tomtene som blir justert i høyde, kan ikkje mur eller fylling liggja inntil 

vegskulder. Tiltaket må skje minst 50 cm inn på eigen tomt. Murar må ikkje vera 

høgare enn 2 m i byggeområdet. 

4. Samferdselsanlegg 

4.1 Privat trafikkområde 

4.2.1 Køyreveg   KV 1 og KV 2                                                                                                                                     

KV 1 er opparbeida. Køyreveg KV 2 skal opparbeidast  med bredde  5 m inkl. 

vegskulder. Køyrevegane er felles for alle i planområdet, og kan ikkje stengjast med 

bom e.l. KV 1 og KV 2 skal i tillegg vera tilgjengeleg for ålmenta.                                                                          

Vegane skal ha eit grøftesystem og slukar som tek vare på overvatn og sigevatn. 

4.2.2 Parkeringsplass   P 1 og P 2         

 Det skal opparbeidast to felles parkeringsplasser som vist på plankartet. Desse skal 

opparbeidast saman med dei andre tekniske anlegga. Desse skal fungere som 

gjesteparkering for hyttene i planområdet, men skal og vera tilgjengelege for 

ålmenta. 

4.3 Gangsti                                                                                                                                             

Arealet er sett av til sti. 

5. Friluftsformål 

 

5.1 Friluftsformål                                                                                                                                             

Områda for friluftsformål skal liggja som naturområder utan inngrep med unntak av 

vegskråningar som må tilordnast.                                                                                           

I område for Friluftsformål -2, kan det langs gangvegen, som eit ledd i å gjera strandsona 

meir tilgjengeleg for ålmenta, setjast opp grillplass og sitjegruppe i naturmateriale. 

Området skal vera tilgjengeleg for ålmenta. 

  

6. Bruk og vern av sjø med tilhøyrande strandline 

6.1 Friluftsområde                                                                                                                                         

I sjøen og langs strandlina skal det ikkje gjerast inngrep.                                                                                                                                                                            
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5 
 

7. Omsynssoner 

 

7.1       Frisiktsoner (arealet er kombinert med andre føremål). 

Tiltak må ikkje vera høgare enn 50 cm over veg, slik at sikt ikkje vert hindra. 

 

8.  Rekkjefølgjekrav 

 

8.1 Før igangsetjingsløyve kan gjevast må det leggjast fram detaljplan for sikring mot     

ekstrem vind med bølger og drag, der krav til fundamentering av vegar, tomter og 

fritidsbustader er dimensjonert i samsvar med kva vind- og bølgekrefter som kan oppstå 

i dette området. Slik plan skal kommunen godkjenne. Kommunen kan vurdere å leggja 

fram planen for avklaring hjå NVE før det vert gjeve løyve til tiltak. Det må samstundes 

leggjast fram teknisk plan for veg, vatn- og avløpsnettet og plassering av brannkummar. 

 

8.2 Tekniske anlegg skal vera ferdig utbygde før det vert gjeve byggeløyve til 

fritidsbustadane. 
 

8.3 Det skal dokumenterast at det er brannvannsdekning i området i samband med krav om 

teknisk plan. 
 

8.4 Skråningane må sikrast før byggjeløyve vert gjeve.  
 

8.5 Området for friluftsføremål skal tilbakeførast med unntak av vegskråningar.                                  

Reguleringsplan
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Sveio kommune finn tiltaket utforma og plassert i samsvar med pbl §§ 29-1 og 29-2, samt pbl 
§§ 29-4 og 29-10. 
 
Tekniske anlegg: 
Tilkomst:  Privat fellesveg. 
Vatn:   Offentleg. Det må søkast særskilt om tilkopling. 
Avløp:  Privat fellesanlegg. Melding om tilkopling må sendast til Sveio kommune. 
 
Det vert ikkje gjeve bruksløyve for fritidsbustaden før komplett søknad om tilkopling til off.  
vatn er godkjent og avgift betalt.  
 
Melding om tilkopling til felles avløpsanlegg sendast til Ashild.Irene.Lie@sveio.kommune.no 
 
Ansvar, kvalitetssikring og kontroll: 
Hereidhus AS har erklært ansvar som ansvarleg søkjar. 
Hereidhus AS har erklært ansvar innanfor ansvarsområde prosjekterande arkitektur og 
utforming. 
 
Ettersendingar av erklæring om ansvarsrett må skje i samsvar med pbl § 23-3 andre ledd. 
 
VEDTAK: 
 

1 I medhald av pbl §§ 20-1, 20-3 og 21-4 vert søknaden godkjent. 
 
Vilkår: 
- Tiltaket kan ikkje settast i gong før det føreligg igangsettingsløyve, jf pbl § 21-2 

femte ledd. Ved søknad om igangsetting må ansvar heilt eller delvis vera tildelt og 
kontrollomfang avgjort, jf pbl § 21-4 fjerde ledd. 

- Sakshandsamingsgebyr vert innbetalt, jf pbl § 21-4 sjette ledd. 
 

Merknadar: 
- Løyvet fell bort dersom tiltaket ikkje er sett i gong innan 3 år. Det same dersom 

tiltaket stoppar i lengre tid enn 2 år, jf pbl § 21-9 fyrste ledd. 
- Vedtaket kan påklagast innan tre veker, jf fvl § 29. Klageinstans er Fylkesmannen 

i Hordaland, evt klage sendast Sveio kommune ved plan- og næringsavdelinga. 
 
 
 
Anders Haukanes 
rådgjevar 
 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift. 

Bygningsopplysninger
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Sakspapir – Adm. vedtak 
 
 
 

 
 
 

Saksbehandlar Arkiv Arkivsaksid. 

Anders Haukanes GBR - 56/179 18/519 

 
 

SØKNAD OM TILTAK, FRITIDSBUSTAD GNR 56 BNR 179 - SLETTO  
 
 
Saksdokument: 
 
1 Opplysningar i saka 

 
Søknaden: Hereidhus AS søkjer på vegne av Rune Ness om rammeløyve til oppføring av 
fritidsbustad på gnr 56 bnr 179. 
 
1.1 Eigedomen: 

Storleik:  595,2  m2 

 
1.2 Teikning viser: 

Bebygd areal (BYA):  120 m2 
Bruksareal (BRA): 132,5 m2 
Talet på etasjar: 1+hems 
Brukseiningar: 
 

1 

1.3 Situasjonsplan viser: 
Avstand til nabogrense: 
 

>4 meter 

Nabovarsel: Naboar er varsla, og det har ikkje kome inn merknader.  
 
2 Vurdering 
 
Saka er vurdert godt nok opplyst i høve til fvl § 17. Saka er vurdert å ikkje vera av prinsipiell 
karakter, og handsamast etter vedteke delegeringsreglement. 
 
Plangrunnlag: Reguleringsplan for Sletto vest, planid 2016001. Tiltaket er i samsvar med 
planen. 
 
Estetisk vurdering: Etter pbl §§ 29-1 og 29-2 skal eitkvart tiltak ”prosjekteres og utføres slik 
at det får en god arkitektonisk utforming…slik at det etter kommunens skjønn innehar gode 
visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bebygde og naturlige 
omgivelser og plassering”. 
 

Kode Utval Saksnummer Møtedato 

HTN Hovudutval teknisk/næring 143/18  
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Søknad om rammetillatelse
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Løsøre og tilbehør

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved 
overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, 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. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt 
over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". 
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med 
eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt 
forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette 
fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for 
garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på 
eiendommen, vil det heller ikke medfølge

SVEIO NORDBØVEGEN 56

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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Undertegnede legger hverved inn bud på kr

skriver kroner med blokkbokstaver

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtakelsesdato

Eventuelle forbehold

NAVN BUDGIVER 1:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

Budet må minimum være gjeldene til kl. 12:00 dagen 
etter siste annonserte visning. Se ellers forbruker-
informasjon om budgivning.

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om undertegnedes finansiering:

NAVN BUDGIVER 2:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LÅNEGIVER 1:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

LÅNEGIVER 2:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

+ omkostninger og eventuell andel av fellesgjeld.

SIGNATUR OG FULLMAKT
Undertegnede bekrefter å ha lest “Forbrukerinformasjon om budgivning” (se baksiden) samt hele prospektet og godtar betingelsene. 
Undertegnede budgiver(e) samtykker og gir hverandre fullmakt til at hver av partene i en budrunde gjensidig kan representere hverandre.
Dette gjelder eksempelvis ved budforhøyelse, aksept av motbud, o.l. (gjelder dersom det står minimum to budgivere på budskjema).

Dato Signatur (Budgiver 1) Dato Signatur (Budgiver 2)

Budskjema
For eiendommen: Nordbøvegen 56, 5550 SVEIO
Gnr. 56 Bnr. 179 i Sveio
Oppdragsnummer: 2-0003/21
basert på salgsoppgave datert 28.01.2021



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 budfor-
høyelser 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, bud-
givers kontaktinformasjon, �nansieringsplan, 
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle 
forbehold som for eksempel usikker �nan-
siering, salg av nåværende bolig ol. Normalt 
vil ikke et bud med forbehold bli akseptert 
før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne 
med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en fors-
varlig avvikling av budrunden. I forbruker- 
forhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) 
skal megleren ikke formidle bud med        
kortere akseptfrist enn 12.00 første virke-
dag 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 interes-
senter 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 interes-
senter 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 forbe-
hold. 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 bud- 
giver kreve kopi av budjournalen i anonymi-
sert 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 aksept-     
fristens 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 �ere eien-
dommer samtidig dersom man ikke ønsker 
å kjøpe �ere 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.

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 Eiendomsmeg-
lingsgruppen, 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 forbrukermyndig-
hetene 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 sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk 
rapport med vedlegg.
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Christoffer Frøyland  /  T: 926 78 313  /  christoffer@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Fotvegen 1 A  /  4250 Kopervik  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


