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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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Christoffer Frøyland
Daglig Leder / Eiendomsmegler MNEF

T: 926 78 313

christoffer@meglerhuset-rele.no

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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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig med to leiligheter

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 79 Bnr. 766

i Tysvær kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 16 900 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 448 m2 

Bra: 728 m2

TOMT:

1648.6 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Sjelden bolig 14 m 
fra sjøen - 566 kvm 
hovedbolig - 150 
kvm garasje 
Førresfjorden Brygge 26 ligger innerst i Førresfjorden med herlig nærhet til sjø og med 

fantastisk sjøutsikt, 14 m fra sjøen. 

Sjeldent store dimensjoner i et nyere bygg med et totalareal på hele 728 kvm. 

To utleide leiligheter og en innholdsrik hovedbolig, med heissjakt gjennom alle 4 

etasjene, som har et totalareal på 566 kvm. Alternativt en perfekt generasjonsbolig (i 

dag kr 21 000,- i leieinntekter) 

Høy standard med kostbar konstruksjon, takhøyder fra 2,5 m opptil 7,9 m, utstrakt bruk 

av store vindusflater, vannbåren varme fra jordvarme, påkostet el-anlegg med KNX 

system, helflisede bad og kostbart Stray kjøkken. 

Det gjenstår noe arbeid før boligen er komplett ferdigstilt.  

I underetasjen har en garasjeanlegg på opptil 150 kvm. 

Barne- og familievennlig beliggenhet med kort avstand til barnehage og skoler.
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Hovedboligen har en herlig og åpen kjøkken/stueløsning på hele 96,8 kvm iflg. tegninger med stigende takhøyder fra 2,95-3,79 m
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I denne boligen blir kjøkkenet blir fort et naturlig samlingsplass for familien



De store vinduene slipper inn masse naturlig lys og byr samtidig på en fantastisk sjøutsikt
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Peisen er som et møblement i seg selv, sørger for god oppvarming og koselig atomsfære
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Herlig kontor/soverom innenfor stuen med nydelig sjøutsikt og utgang til terrasse
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Stort og delikat Stray kjøkken fra Knapphus kjøkkensenter med masse skap- og benkeplass 
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Kjøkkenet har integrert kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin, dampovn, komfyr, mikro og kaffemaskin
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I denne boligen blir kjøkkenet blir fort et naturlig samlingsplass for familien
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Moderne vask med cooker (kokende varmtvann) og innfelt såpedispenser
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Stor kjøkkenøy med heltre benkeplate og ekstra sitteplass for 3 personer
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Nydelig, helfliset bad i hovedboligen med 60x60 fliser gråbeige sandfliser på gulv og 30x60 fliser på vegg. 
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Alle soverommene er lyse og innbydende med store vinduer som slipper inn masse naturlig lys
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Romslig hovedsoverom i 4. etasje med god plass til dobbeltseng og tilhørende nattbord
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Fliselagt gang med dør inn til vaskerom og tilgang til fremtidig heis dersom det monteres
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Stort og godt vaskerom med hvit innredning fra HTH med plass til vaskemaskin og tørketrommel samt rikelig med oppbevaringsplass
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Velkommen inn i leilighet 1 (som er vendt mot sør)



Lys og tiltalende leilighet med åpen stue- og kjøkkenløsning

33FØRRE FØRRESFJORDEN BRYGGE 26



Nydelig, helfliset bad med 60x60 fliser på gulv, 30x60 fliser på vegg behagelige beige
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Romslig soverom med gode oppbevaringsmuligheter i praktisk skyvedørsgarderobe
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Soverom 2 er også av god størrelse med plass til det du måtte behøve av møblement
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Velkommen inn i leilighet 2 (som er vendt mot vest)



Også denne leiligheten har en moderne åpen stue- og kjøkkenløsning som gir et sosialt og hyggelig rom å oppholde seg i
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Nydelig sjøutsikt fra stuevinduet



Flott, helfliset bad beige fliser på gulv 30x30 og hvite 20x60 på vegg
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Lyst og romslig soverom med god plass til dobbeltseng
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Gode parkeringsmuligheter i stor garasje i boligens underetasje
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Førresfjorden brygge 26 ligger attraktivt til kun 14 meter fra sjøkanten i Førre
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Her får en sjeldent store dimensjoner i et nyere bygg med et totalareal på hele 728 kvm!
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Førre
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Sjelden 
beliggenhet 14 m 
fra sjøen
Barne- og familievennlig med kort avstand til 

barnehager og skoler

Innerst i Førresfjorden ved båthavnen ligger denne boligen i Førresfjorden Brygge 26. 

Her har en fantastisk nærhet til sjøen og nydelig utsikt utover båthavnen, sjøen og 

Førresfjorden. 36 m sjølinje til Førresfjorden med gode bademuligheter. Med flytebrygge 

og båt har en kort båtvei til flere badeplasser og øyer en kan legge til ved, og mulighet 

for båttur videre til Fosen og mot Haugesund.

På terrassene oppholder en seg tilnærmet usjenert og kan nyte gode solforhold til ca. 

22:15 sommerstid med nydelig utsikt utover sjøen. Gangavstand til flotte turområder i 

nærområde enten innover Førre eller til Aksdalsvatnet. Turløypene rundt Aksdalsvatnet 

har nylig blitt opparbeidet og har allerede rukket å bli svært attraktive. Ta på 

joggeskoene og legg kveldsøkten rundt Aksdalsvatnet eller ta familie med på en koselig 

spasertur. 

Barne- og familievennlig beliggenhet med kort avstand til barnehage, barneskole og 

Frakkagjerd ungdomsskole. Aktiv idrettsklubb i Stegaberg IL med gode fasiliteter og 

nyere arena, med en rekke aktivitetstilbud og arrangementer.

Kort avstand til Frakkagjerd med butikker, apotek og andre fasiliteter. Boligen er 

beliggende mellom Raglamyr og Aksdal. På Raglamyr finner man de fleste servicetilbud 

og fasiliteter i bl.a. Amanda storsenter, bensinstasjon, flere dagligvarebutikker, apotek, 

post og bank. I Aksdal har en Tysværtunet Kulturhus, med badeland, bibliotek og kino.



Standard

Standard 
- Hele boligen

- Det ble påbegynt graving på tomten i 2009/2010, grunnmur ble påbegynt i 2011. Den 

første leiligheten var klar til innflytting først i 2014 og hovedboligen ble innflyttet i 2017. 

- Spennende arkitektur med store vindusflater, herlige takhøyder og skrånet yttervegg 

mot nord. Fra trappetrinn i 1. etasje og opp til taket i 4. etasje er det 7,9 m. Nordan 

spesiallagde ytterdører til hovedboligen, til sluse og til leiligheten. Ny hoveddør 2022 til 

hovedboligen. Yttertak av sink med snøfangere montert av Spanne blikk. Kraftig 

forsterket takkonstruksjon, basert på firkant-skifer. Glassrekkverk uten søyler på alle 

terrassene. 

- Boligen er oppført med solid grunnmur i 30 cm betong, solide innervegger i betong i 

flere rom og etasjeskiller i alle etasjer i huldekker fra Spencon AS utenom utstikk i 2. 

etasje, 3 .etasje og 4. etasje mot nord. Støpt trapp fra 1. etasje til 2. etasje og støpt 

heissjakt som strekker seg fra 1. etasje til 4. etasje, tiltenkt Schindler heis. Plassbebygd 

trapp fra 2. etasje til 4. etasje (Det er ikke lagte parkett eller lignende). 

- Energieffektiv bolig med vannbåren varmeanlegg med jordvarme/borehull. Det er lagt 

opp til varme i gulv i stort sett hele boligen, inkludert leilighetene. Egen varmtvannstank 

til leilighet mot vest og leilighet mot sør har varmtvann felles med hovedboligen. 

- Sikringsskap med automatsikringer. Påkostet elektrisk anlegg med KNX system og elko-

pluss stikk/brytere i hele boligen. Innlagt Altibox tv/internett. Skap med tp-punkter til de 

fleste rom i boligen. Lagt opp til kamera ved inngangsparti, hjørne nord/øst, sør/øst og i 

front. 2022 installert lys i garasjen. 
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Standard 

Standard 
- Hele boligen

- Avtalen er iflg. selger at en betaler kr. 100 pr. boenhet pr. mnd, denne boligen betaler kr. 

300 pr. mnd iflg. selger. Det har vært forslag om å øke til 160 pr. boenhet, ikke vedtatt. 

- Opprinnelig tiltenkt basseng på sørsiden av boligen. Det ligger 3 store trekkrør ut, to til 

vann og et til strøm. Et stort trekkrør for strøm fra teknisk rom til baksiden av boligen. 

- Kompakte innerdører, listfrie overganger vegger/tak. 

- Sentralstøvsuger i 2. etasje, 3. etasje og 4. etasje i kun hovedboligen. 

- Klargjort for høyttalere på begge overbyggene på terrassene i hovedetasjen og 4. 

etasje. 

Utførende: Tegninger/arkitekt Sven Schober (Nordflis). Utgraving av tomt Skånvik 

Maskinstasjon AS, Haukås Maskin AS og Johannes Kvalevågnes AS. Betong i grunnmur, 

sjakt, etasjeskiller, oppføring i tre utført av selger (Ølen Betong AS levert betong). 

Murpuss utført av firma. Spanne Blikk sink på tak og takrenner. Haugesund Takservice 

sarnafil på terrasser. Pipeløp og vegg med puss Murmester Espen Askeland AS. 

Rørarbeid og vannbåren varme Karsten Bjelland AS. Membran baderom Fred Lippert AS 

og flisarbeid av Murmester Espen Askeland AS. Elektriker Øystein Trovåg gjennom 

firmaene First Elektro AS, Bjelland AS og Øystein Trovåg AS. Søyler terrasse Haaland og 

Karlsen. Glassrekkverk uten søyler på alle terrassene levert Kaland Glass. Mur baksiden 

mot øst Johannes Kvalevågnes AS med Skudemur og rekkverk fra Haaland og Karlsen 

AS.
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Standard

Standard
- Underetasjen/1. 
etasje 
hovedboligen 
- Uinnredet pr. i dag, men tiltenkt med stor garasje, hobbyrom, kinorom/treningsrom, 

trapperom/heisrom, bod, teknisk. rom og bad. 

- 7 trekkrør i betongvegg i garasje mot nord er tiltenkt trekkrør for lys i trappetrinn. 

- Hobbyrom på vegg i hjørne sør/vest med vann/avløp tiltenkt til kjøkkeninnredning. Deler 

av gulvet er ekstra armert og forsterket for plassering av bil. 

- Lagt opp til ventilasjon i tiltenkt hobbyrom, i tiltenkt kino/treningsrom, på tiltenkt bad 

og teknisk rom. Motor til ventilasjonsanlegget i denne etasjen er ikke montert, men 

motor medfølger. 

- Tiltenkt bad. Det er lagt opp avløp til toalett, dusj og baderomsinnreding. 

Ventilasjonskanaler klar, men det må hentes vann fra naborommet som er teknisk rom. 

- Fliselagt gulv i trapperom/gang og teknisk rom med sluk i gulvet I teknisk rom. Teknisk 

rom med skap til den vannbåren varmen for regulering av temperaturen i gulvene. 

Sikringsskap som gjelder underetasjen og hovedsikringen til resten av boligen. 
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Standard

Standard 
- 2. etasje/3. etasje 
hovedboligen 

- Fliselagt gang med dør inn til vaskerom med fliselagt gulv (60x60 fliser). Vaskerom 

med hvit innredning fra HTH med hvit benkeplate, stor vask, skuffer/hyller, plass til 

vaskemaskin og tørketrommel med skuffer under samt 4 overskap. Skap til vannbåren 

varmen (varmen i gulv, reguleres her), skap til rør-i-rør system og stort 

ventilasjonsanlegg. Klartgjort for høyttalere i gang.

- Boen Chaletino 20 mm bord som er 30 cm brede. Hvit-tonet eik mot moderne listfrie 

overganger. Taket i stue/kjøkken malt i 2022. Heissjakten går igjennom hele 

hovedboligen og er et tøft uttrykk med sin naturlige betong. 

- Klargjort for høyttalere i tak i stue, kontor, bad, soverom, soverom 2 og kjøkken. 

- Murpuss på hele veggen ved peisovn med svart ramme på Brunner 53x88 cm peis. 

Montert elektrisk avsug i pipen i 2020 og glassplate forran peisen i 2022. Solskjerming 

på stort vindu i stue fra 2021. 

- Stray Kjøkken levert av Knapphus kjøkkensenter. Kjøkkenøy i heltre på benkeplate og 

på 2 sideplater med innfelt pop-up stikk. Kjøkken med hvite fronter og silestone (stein) 

benkeplate, Faber ventilator nedfelt i benkeplate, integrert 80 cm platetopp, 

oppvaskmaskin, dampovn, komfyr, mikro og kaffemaskin. Skuffer med elektriske åpnere, 

vask med cooker og innfelt såpedispenser. På rommet som er innredet som grov-

kjøkken ble det satt inn innredning med hvite fronter, grå benkeplate og vask i 2020.

 Nydelig, helfliset bad med 60x60 fliser grå/beige sandfliser på gulv og 30x60 fliser på 

vegg. Vegghengt toalett, solid innredning med svarte fronter, hvit benkeplate og 

servant, speil med svart ramme og lys på vegg samt dusjhjørne med mosaikk-fliser i 

gulv, dusjhjørne med 2 dører, rainshower og hånddusj.
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Standard

Standard 
- 4. etasje 
Hovedboligen 

- Klargjort for høytalere i hovedsoverom og på bad. 

- Lagt parkett trapperom, gang, walk-in-closet, soverom og laget soverom 2 2021. 

- Walk-in-closet mot øst ligger det klart vann og avløp til kjøkken i vegg. 

- Klartgjort for bad med Fossefall dusjer fra tak. 

1. etasje  
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Kort om eiendommen

Standard 
- Leilighet 1 

2. etasje - Leilighet 1 (84 kvm):

- En stavs parkett lagt i hele leiligheten, moderne gipsvegger med listefrie overganger til 

tak. 

- Nydelig, helfliset bad med 60x60 fliser på gulv, 30x60 fliser på vegg behagelige beige. 

Stort dusjhjørne, klargjort for badekar, stor baderomsinnredning med to servanter, 

vegghengt toalett, speil på vegg med belysning, opplegg for vaskemaskin, plass til 

tørketrommel, rør-i-rør skap og dusjhjørne med to glassdører, rainshower og hånddusj. 

Klargjort for håndklevarmer på vegg mot gang. 

- Monter kjøkken med hvite fronter, mørk benkeplater. Integrert komfyr, platetopp, 

oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap. Moderne ventilator i stål. 

- Downlights kjøkken, stue, gang, bad, teknisk. rom og 2 soverom. Innfelt høytalere i tak i 

åpen/kjøkkenstueløsning, terrassen, 2 soverom og bad som er driftet med SONOS. 5 

forsterkere medfølger. 

- Vannbåren varme tilknyttet KNX systemet med termostater i gang/bod, stue/kjøkken, 

bad og soverom. 

- Lavspent strømskap med nettverkspunkt i de fleste rom.

- Sentralstøvsuger. 

- Vannbåren varmeskap i bod. 

- Eget balansert ventilasjonsanlegg. 

- Eget sikringsskap med egen tavle og strømmåler. 
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Kort om eiendommen

Standard 
- Leilighet 2 

1. etasje - Leilighet 2 (75 kvm):

- En stavs parkett lagt i hele leiligheten, moderne gipsvegger med listefrie overganger til 

tak. 

- Tiltalende HTH kjøkken med eike-fronter på underskap og høyskap samt hvite 

overskap. Integrert platetopp, komfyr og oppvaskmaskin og kjøleskap. Røroshetta 

ventilator i Stål. 

- Flott, helfliset bad beige fliser på gulv 30x30 og hvite 20x60 på vegg. Vegghengt 

toalett, hvit baderomsinnredning, overskap med speilfronter, dusjhjørne med to 

glassdører, rainshower og hånddusj. Opplegg for vaskemaskin/rør-skap. 

- Downlights kjøkken, stue, gang, mellomgang, bad og 2 soverom. Innfelt høyttalere i tak 

i åpen kjøkken/stueløsning, terrassen, 1 soverom og bad som er driftet med SONOS. 4 

forsterkere medfølger. 

- Eget sikringsskap, balansert ventilasjonsanlegg, skap til vannbåren varme i gang og lav

-strøm skap med tp-punkter.
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Kort om eiendommen

Standard 
- Gjenstående 
arbeider

Gjenstående arbeider: 

- Det er inntegnet gangbro(terrasse) fra terrasse i hovedetasjen og over til tomten, 

tiltenkt platting/plen eller lignende. 

- Underetasjen er ikke innredet. 

- Ferdigstillelse av elektro: Diverse gjenstående elekro-arbeid. (Elektriker har utarbeidet 

en liste over gjenstående arbeider og kostnadsestiamt, som kan oversendes ved 

henvendelse til megler, dette er allikevell ingen garanti for at det ikke vil være andre 

punkter). 

- Diverse sparkel/malerarbeid i hovedboligen, gulv og rekkverk i trapp hovedboligen, 

ferdigstillelse av bad 4. etasje og evt. innstalering av heis. 

- Det er foretatt el-kontroll av Haugaland Kraft i 2020. Iflg. selger er alle punkter 

utbedret utenom merking kursoversikt i skap og montere på plass tavledør. Kursoversikt 

vil være på plass før overtagelsen. 

Listen er ment til å gi et inntrykk over arbeid som ikke er ferdigstilt, det oppfordres 

allikevell til grundig visning, da det kan være andre gjenståander arbeider som ikke er 

med i oversikten. 
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Planløsning

Innhold
Stor enebolig over 4 plan som inneholder

1. etasje - Underetasjen:  

Uinnredet pr. i dag, men tiltenkt med stor garasje, hobbyrom, kinorom/treningsrom, 

trapperom, heisrom, bod, teknisk rom og bad. 

- Garasjen har en takhøyde på ca. 2,63 - 2,68 m og 5 m åpning på garasjeporten. I 

garasjen har en vann og avløp til vask på vegg mot øst. Satt opp rammeverk til bod i 

garasjen. 

- 2,2 m åpning videre til tiltenkt hobbyrom med kjøkkeninnredning og veteranbil. I 

hobbyrommet har en 4 vinduer mot sjøen og det er takhøyde på ca. 2,57 m. 

- Klargjort for dør mellom hobbyrom og stort kinorom/treningsrom på 57,5 kvm iflg. 

tegninger med 2,54 m takhøyde. Videre har en i etasjen trapperom/gang, tiltenkt rom 

for bad og heissjakt gjennom alle av boligens 4 etasjer. 

Etasjen er på tegninger godkjent med gang, heissjakt, teknisk rom, bod, 2 disponible 

rom og verksted/lager. Rom for varig opphold som bad, kinorom og hobbyrom er ikke 

omsøkt/godkjent i Tysvær Kommune. 

Det er inntegnet vegg på originale tegninger i garasjen som ikke er oppført, ikke 

omsøkt/godkjent i Tysvær kommune.  
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.



Planløsning

Innhold
2. etasje - Hovedboligen: 

Sluse mellom trapp til garasjen og boligen, gang, oppbevaringsrom under trapp i 

vaskerom og vaskerom.  

Leiligheten på 84 kvm mot sør var tiltenkt som en del av hovedboligen. 

- Ved å installere heis i sjakten kan en parkere bilen i garasjen og ta heisen opp til 

hovedetasjen eller rett opp til foreldreavdelingen i 4. etasje.   

- Mektig gang ønsker deg velkommen inn i hovedboligen og Førresfjorden Brygge 26. 

Inngangsdør fra garasjen og hoveddøren til boligen ligger rett ved vaskerommet som 

også har egen praktisk bi-inngang. 

- Stort vaskerom med kjekk innredning med skuffer, vask, overskap og 

vaskemaskin/tørketrommel i praktisk høyde. Tiltenkt bod under trapp. Det er utvendig 

sjakt fra bod i 4. etasje og fra bad i hovedetasjen og ned til vaskerommet.  

- I denne etasjen har en takhøyde 2,45 - 2,79 m og i trapperom mellom 2. etasje og opp 

til taket i 4. etasje måler takhøyden opptil 7,9 m. 
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.



Planløsning

Innhold
2. etasje - Leilighet 1: 

Gang, bod, bad/vaskerom, 2 soverom og åpen kjøkken/stueløsning. 

Utleid for kr. 11.000 pr. mnd inkluderer varmtvann, gulvvarme og 2. mnd oppsigelsestid. 

Leietaker har leid i ca. 1 år. 

2. etasje - Leilighet 2: 

Gang, mellomgang, 2 soverom, bad/vaskerom og åpen kjøkken/stueløsning. 

Utleid for kr. 10.000 pr. mnd inkludert gulvvarme og 2. mnd oppsigelsestid. 

Leietaker har leid i ca. 1 år.

Selger opplyser at leilighetenene har fått tilgang til bod/oppbevaringsplass i selger sin 1. 

etasje - underetasje. Opplyste leiepriser er gjeldende fra 01.10.2022.   
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.



Planløsning

Innhold
3. etasje - Hovedboligen: 

Gang, bad, kontor, 2(3) soverom, grov-kjøkken og åpen kjøkkenstueløsning. 

- Herlig, åpen kjøkken- og stueløsning på hele 96,8 kvm iflg. tegninger med stigende 

takhøyder fra 2,95-3,79 m. Romfølelsen er allerede god med det store arealet og 

takhøydene, men blir enda mer forsterket med utstrakt bruk av store vindusflater som 

slipper sjøen inn i stuen og byr på nydelig sjøutsikt. 

- I stuen har en rikelig med plass til ønskede innredninger, stor sofa med plass til hele 

familien, godstoler og det en ellers skulle ønske. Peisen er som et møblement i seg selv, 

sørger for god oppvarming og koselig atmosfære.  

- Rikelig med areal har en også i kjøkkendelen av rommet hvor en har god plass til 

spisebord for alle anledninger. I rommet er det satt inn stort kjøkken med det en skulle 

trenge av skap-, skuffe- og benkeplass samt hvitevarer. I denne boligen blir kjøkkenet 

fort en naturlig samlingsplass for familien. 

- Skyvedør fra kjøkken til grovkjøkken hvor det er satt inn kjøkkeninnredning med 

underskap, overskap, vask og medfølgende fryseskap med isbitfunksjon. 

- Det er laget til kontor like ved stuen mot vest med herlig takhøyde opptil 3,434 m, 

nydelig utsikt utover båthavnen og sjøen samt utgang til den store terrassen.

Grovkjøkken er tegnet inn som bod på tegninger og godkjent som bod. 
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.



Planløsning

Innhold
4. etasje - Hovedboligen: 

Gang, bod, walk-in-closet, hovedsoverom, kontor/soverom og bad.  

- Denne etasjen som måler 72 kvm var tiltenkt som foreldreavdeling med walk-in-closet, 

hovedsoverom, bad og stor, overbygd terrasse med upåklagelig sjøutsikt. Hvis det blir 

installert heis, vil heisen åpne seg rett inn i boligens hovedsoverom. 

- Herlige baderom med vinduer mot sør og vest og nydelig sjøutsikt. Tiltenkt bad med 

walk-in-dusj med to takdusjer, vegghengt toalett, stor baderomsinnredning og badekar 

(lagt opp til boblebad). 

Det er gjort noe fasadeendring og utvidet etasjen i forhold til tegninger med soverom 2 

i etasjen, dette er ikke omsøkt/godkjent i Tysvær kommune. 
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Del 2 - Førresfjorden brygge 26

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0242/21

Adresse:
Førresfjorden brygge 26
5563 FØRRESFJORDEN

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 79 Bnr. 766 i Tysvær kommune

Eiers navn:
Roar Ingebrigtsen

Prisantydning:
16 900 000,-

Kjøpers omkostninger:
422 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
435 372,- (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:
17 335 372,-

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Eiet

Utleie:
Boligen er selveiet og kan i sin helhet leies ut.

Areal:
P-rom: 448 m² 
Bra: 728 m² 
S-rom: 87 m² 

Bruksareal: 
1. etasje: 266 kvm

2. etasje, leilighet vest: 75 kvm
2. etasje, leilighet sør: 87 kvm
2. etasje, hoveddel: 47 kvm
3. etasje: 181 kvm
4. etasje: 72 kvm

Primærrom:
2. etasje, leilighet vest: 75 kvm Stue/kjøkken, 
bad/vaskerom og 2 soverom.
2. etasje, leilighet sør: 84 kvm Stue/kjøkken, 
bad/vaskerom og 2 soverom.
2. etasje, hoveddel: 47 kvm Entré , vaskerom og 
gang.
3. etasje: 175 kvm Gang , stue/kjøkken , bad og 
3 soverom.
4. etasje: 67 kvm Gang , bad (uferdig) og 2 
soverom.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2013.

Bygget over flere år. Grunnmur ble påbegynt i 
2011, en leilighet klar i 2014 og hovedboligen klar 
i 2017. 

Antall soverom:
9 soverom 

Parkering:
Parkering i gruset gårdsrom og i stor garasje i 
boligens 1. etasje. 

Noen riss i betonggulv innenfor garasjeport.

Forsikringsselskap:
Gjensidige

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Taket er tekket med båndtekking av sink. 
Takrenner og nedløp av aluminium. 
Sperrekonstruksjon. Bindingsverkskonstruksjon 
fra byggeår. Utvendige fasader er kledd med 
liggende kledning av tre, stående kledning av 
tre og puss. Betong grunnmur. Grunnmur er 
utvendig isolert og beskyttet med 
grunnmursplast (Ikke fremsiden). Vinduer av tre 
med utvendig aluminiumsbekledning.
TG:2 er gitt på følgende:

- Skyvedører leiligheter: Det er påvist 
utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm, 
dvs. at kald trekk kan oppstå. En utvendig 
glasslist til skyvedør i leilighet mot sør er løs. 
Skyvedører i leiligheter har slitte pakninger.
- Overflater: Det er sotflekk i innvendig tak over 
peisovn i stue. Eier opplyser om at flekken 
skyldes tidligere dårlig trekk i pipe. Trekk i pipe 
er utbedret med vifte med fjernkontroll, så 
dette skal ikke lenger være noe problem. Vegg 
med gipsplater mellom stue og og soverom mot 
vest i 2.etasje er ikke sparklet eller malt. Det er 
klargjort hull for høyttalere i innvendige tak i 
2.etasje og på loft.
- Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet 
under ildstedet. Ubrennbart materiale på gulv 
skal ligge minimum 30 cm ut foran ilegger til 
ovn.
- Bad/vaskerom leilighet vest: Det er påvist 
fuktskjolder/svelling i skapinnredning. Midtstokk 
i baderomsseksjon har svulmet opp på grunn av 
fukt.
- Stue/kjøkken leilighet vest: Front på 
oppvaskemaskin har løsnet fra skruen på ene 
siden.
- Radon: Dokumentasjon på radonsperre 
foreligger ikke.
- Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner 
på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det 
registreres merker etter fukt i overgang mellom 
hulldekker og grunnmur i uinnredet rom mot sør 
og garasje i sokkeletasje. Dette var tørt på 
befaringsdagen. Eier opplyser om at det har 
kommet antydning til fukt ett par ganger 
tidligere.

TG:3 er gitt på følgende:
- Innvendige trapper: Det er ikke montert 
rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i 
trappeløpet.
- Branntekniske forhold: Røykvarslere er ikke 
tilkoblet strømnettet eller seriekoblet iht dagens 
krav. Det ble krav til fast tilkobling i 2010. Eier 
opplyser om at det ligger klar ledninger for 
tilkobling av røykvarslere.

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.
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Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 21.12.2021 ligger vedlagt 
i salgsoppgaven.

Oppvarming:
I underetasjen. 
Vannbåren varme i tiltenkt kinorom, i trapperom, 
i gang, i teknisk rom, i hobbyrom og på bad. 

I 1. etasje leilighet 1: 
Vannbåren varme i gang, bad, 2 soverom og 
åpen kjøkken/stueløsning.  

I 1. etasje leilighet 2:  
Vannbåren varme i gang, bad, 2 soverom og 
åpen kjøkken/stueløsning.  

I 1. etasje hovedboligen: 
Alle rom unntatt den delen som ligger utenfor 
heissjakt/yttervegg i stue mot nord. Deler av 
soverom og deler av gang. 

I 2. etasje hovedboligen: 
Alle rom unntatt rom på nordsiden av 
heissjakten.  

I 3. etasje hovedboligen. 
På bad. 

Peisovn i hovedetasjen.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket C - Grønn

Beskaffenhet:
En parkerer i gruset gårdsrom med god 
biloppstillingsplass til både leietaker og eier av 
hovedboligen. Automatisk portåpner til stor 
garasje i boligens 1. etasje. 

36 m sjølinje med nyere flytebrygge (det 
foreligger ikke noe dokumentasjon fra Tysvær 
kommune på flytebrygge, det må derfor legges 
til grunn at denne ikke er godkjent). 

Hovedetasjen med stor terrasse som er 
overbygd mot sør og vest. Utvendig belysning 
med downlights på terrassene. Loftsetasjen 
med overbygd terrasse. 

Det er tiltenkt gangbro fra terrasse i 
hoveddelen og over til tiltenkt ekstra uteområde 
mot sør. Denne vises på godkjente tegninger. 

Stikkontakter til varmeovner i tak på alle 
terrasser. Det er lagt trekkrør tiltenkt til 
vannbåren varme i innkjørsel/gårdsrom, ligger 
på utsiden av garasjeporten. 

Eiendommen grenser mot ubebygd boligtomt 
mot sør som er for salg. Det er avtale mellom 
selger og kjøper av tomten som kan 
oversendes ved henvendelse til megler. 

- Avtalen sier at nåværende eier skal godkjenne 
bygg og plassering av bygg. Iflg. selger har han 
gitt muntlig samtykke til: 
1. Enebolig med flatt tak i 2 etasjer. Topp 
takhøyde skal ikke overstige midten av 
glassrekkverk på terrasse i hovedetasjen (3. 
etasje. .
2. Lov å bygge 1 meter fra grense mot bnr: 766 
mot at eier av gnr: 101 får bruke natursteinen 
på tomten til å gjøre det fint mellom tomtene 
samt bygge en trapp i naturstein på bnr: 766 
som går fra ende på skudemur og opp til 
tiltenkt areal for uteområde. 

Ved usikkerhet konfr. megler. 

Selger informerer om at tidligere eier har lite 
bosslager på sørsden av eiendommen, ca. areal 
på 2x2 m og at han er kjent med at stien som 
går fra hovedveien og ned er en gammel sti 
som ble brukt av bygdefolk (I gamledager).  

Tomteareal:
1648.6 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
1 573 124,- for 2020
Sekundær formuesverdi 5 663 247,- for 2020

Kommunale avgifter:
21 074,- per år.
Herav:

Kommunale avgifter: kr 12 560,-
Renovasjon HIM: 3 stk standard abonnement á 
kr 2 838,-, totalt kr 8 514,-

De kommunale avgiftene kan endres hvert år 
og avvik kan forekomme.

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. 

Kan medfølge (Presiseres i bud ved forbehold 
"Diverse material beskrevet i salgsoppgave 
medfølger": 
- Restematerialer (royalipregnert kledning) bak 
huset under en presenning. 
- Parkett som ligger inne på badet på loftet. 
- Vindu med skrå som står i garasjen. 
- Skyvedørsblad med lite sår som var til 
soverom 2 i hovedetasjen. 
- Restepakker med isolasjon som står på 
teknisk rom i underetasjen. 
- Bunke med sklisikre fliser som var beregnet på 
betongplatting utenfor vaskerom kan medfølge 
om ønskelig (Står i garasjen). 
- Rester av fliser til gang, vaskerom og 
parkettrester til leiligheter, loft og hovedetasjen. 
- Stor pakke med ventilasjonsrør, bend m.m. 
- Stor hylle i stål som står i garasje. 

Medfølger om det ikke spesifiseres: 
- Rullestien/stein på sørsiden av tomten. 
- Stor stein (Alta-skifer) på palle. 
- Blomsterkasse i Royalimpregnert kledning på 
terrassen i hovedetasjen (3. etasje). 

Hvitevarer:
Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger 
i handelen. Merk at noen hvitevarer kan være 
frittstående, selv om de fremstår som 
integrerte. Kjøper anbefales å ta forbehold i bud 
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om eventuelle hvitevarer som ønskes at 
medfølger.

- Fryseskap grov-kjøkken medfølger i tilegg til 
integrerte hvitevarer. 

Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr 
medfølger, gis det ingen garantier i forhold til 
tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og 
avløp. Privat vei.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger midlertidig brukstillatelse for 
hoveddel av boligen, datert 07.10.2016.

Det foreligger midlertidig brukstillatelse for 
leilighet nr. 2, datert 26.03.2015.
Det foreligger midlertidig brukstillatelse for 
leilighet nr. 1, datert 06.10.2014. 

Ferdigattest foreligger ikke, frist for ferdigattest 
er utgått og var 07.10.2017. Ny eier bærer 
ansvaret for å ferdigstille uferdig arbeid og evt. 
utfall med søknad ferdigattest. Selger forplikter 
seg til å signere på dokumenter til søknad om 
ferdigattest.  

Utvendig: 
Overbygg mot øst, utenfor vaskerom er ikke 
omsøkt/godkjent Tysvær kommune. 

1. etasje - underetasjen:
Etasjen er på tegninger godkjent med gang, 
heissjakt, teknisk rom, bod, 2 disponible rom og 
verksted/lager. Rom for varig opphold som bad, 
kinorom og hobbyrom er ikke omsøkt godkjent i 
Tysvær Kommune. 

Det er inntegnet vegg på originale tegninger i 
garasjen som ikke er oppført, ikke 
omsøkt/godkjent i Tysvær kommune.  

2. etasje - Hovedetasjen:
Grovkjøkken er tegnet inn som bod på tegninger 
og godkjent som bod.  

4. etasje: 
Det er gjort noe fasadeendring og utvidet 

etasjen i forhold til tegninger med soverom 2 i 
etasjen, dette er ikke omsøkt/godkjent i Tysvær 
kommune.

Diverse:
- Personlige gjenstander/inventar som er 
leietaker sine medfølger ikke i handelen selvom 
de er fastmonterte.  
- Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige. 
- Sjølinje er oppmålt fra kart og omtrentlig. 
- Ikke balansert ventilasjon sov 2, 4. etasje. 

Sammendrag selgers egenerklæring:
- Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag 
av avløpsvann i sluk eller lignende? Noe vann 
kom opp i sluk på teknisk-rom og uferdig bad i 1 
etasje i 2018. Dette skjedde pga. felles privat 
kloakkpumpe hadde stoppet. Det er etter det 
inngått vedlikeholdsavtale med firma på dette 
og det har ikke skjedd etterpå.
- Kjenner du til om det er/har vært utettheter i 
terrasse/garasje/tak/fasade? Har ett par 
ganger kommet noe fuktantydning/ kalkutslag 
inn i ytterkant/ overgang til yttervegg (betong) 
av veranda i 1 etasje. Viser litt i topp vegg i 
uinnredet rom under terrasse og litt i garasje.
- Kjenner du til om det er/har vært problemer 
med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, 
sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? 
Var litt problemer tidligere men ikke etter at 
motor ble montert. Nå er det veldig god trekk i 
ovn/ pipe.
- Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid 
på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. 
oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av 
faglært. Noe elektro er uferdig i hoveddel og 
garasjedel/ underetasje samt noe småting 
utvendig. Trovåg Elektro AS.
- Kjenner du til om det er utført kontroll av el-
anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. 
oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?  Haugaland 
Kraft dato 13.5.2020.
- Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, 
hybel eller tilsvarende? 2 stk leiligheter i 1 
etasje.
- Er ovenfornevnte godkjent hos 
bygningsmyndighetene? Ble godkjent når 
boligen ble søkt om.
- Kjenner du til om det er 

innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft 
eller andre deler av boligen? Bygget halvtak på 
baksiden av boligen utenfor vaskerom i 1 etasje. 
Dette er ett lite tiltak som ikke er synlig for 
noen og trenger ikke søkes om. Tomta er øket 
og derfor ikke noe problem ang. bya eller 
gesimshøyde.
- Kjenner du til forslag eller vedtatte 
reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller 
offentlige vedtak som kan medføre endringer i 
bruken av eiendommen eller av dens 
omgivelser? Tomt på sørsiden av huset kan 
bebygges. Kun 2 etasjer. Dette er avtalt med 
eiere av tomta.
- Kjenner du til om det foreligger 
påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser 
vedrørende eiendommen? Det er kun søkt om 
midlertidig brukstillatelse på alle 3 enheter. Det 
er noen små mangler igjen for å søke om 
ferdigattest. bla. gangbro på sørsiden av huset, 
rekkverk i trapper og bad i 4 etasje. Mangler noe 
elektro for å få samsvarserklæring.
- Kjenner du til manglende brukstillatelse eller 
ferdigattest? Det er midlertidige brukstillatelser 
på alle enheter. Ferdigattest kan leveres inn. 
Noen småting mangler.
- Er det andre forhold av betydning ved 
eiendommen som kan være relevant for kjøper 
å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller 
private avtaler)? Nabo over har gangrett langs 
bekk. 2-3 naboer har kjøreveirett på veien.
- Tilleggskommentar:  Hoveddel: Noe småslitasje 
gulv og vegger. Flat himling i stuedel/ kjøkken 
må males pga tidligere sot fra peis. Problemet 
er utbedret men himling må vaskes og males. 
Leil B mot sør: Deler av pakning på terrassedør 
er litt løs samt list utvendig Noen dørhåndtak er 
noe løse. Leilighet C mot vest: Terrassedør er 
noe utett på midten og mangler en bit pakning. 
Front på oppvaskemaskin er noe løs på ene 
siden. Lameller i soverom mot sør har knekt 
feste på lamell. Ellers så er det endel ting som 
ikke er ferdigstilt i boligen Bla. Utv: Skifer/ puss 
ved inngangsparti, gangbro mot sør. Hoveddel: 
Spaltespiler i skråtak i stuedel. Gipse 1 vegg på 
grovkjøkken, sparkle og male vegg mellom stue 
og kontor/ soverom, rekkverk i trapper, parkett i 
trapper, uferdig innerst i vaskerom/ bod under 
trapp, garderober, heis og hele kjeller/ 1 etasje. 
Ha bodd i hoveddelen siden 2017. Leilighet B 
mot sør ble ferdig i 2016. Leilighet C mot vest 
ble ferdig i 2015.
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Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler. Vi 
oppfordrer interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området. Se 
vedlagt reguleringsplan.

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

1146/79/766:
12.12.1945 - Dokumentnr: 1574 - Best. om 
adkomstrett
Best. om privat avkjørsel fra riksvegen.  
Overført fra: Knr:1146 Gnr:79 Bnr:1117 
Gjelder denne registerenheten med flere 
06.12.1974 - Dokumentnr: 9552 - 
Erklæring/avtale
Rettighetshaver:  Knr:1146 Gnr:79 Bnr:44 
DELT BRUKSRETT TIL SJØHUS OG 
STRANDRETT 
Gjelder denne registerenheten med flere 

06.12.1974 - Dokumentnr: 9552 - 
Erklæring/avtale
Rettighetshaver:  Knr:1146 Gnr:79 Bnr:125 
DELT BRUKSRETT TIL SJØHUS OG 
STRANDRETT 
Gjelder denne registerenheten med flere 

- Forpliktelse til å skille ut areal på bnr: 101, areal 
er iflg. selger allerede utskilt. Det er gjort 
endringer på eiendommen siden 1974 og 
beskrevet naust er utskilt og omsatt i 2002. 
Avtalen kan være bortfalt eller bnr: 79, gnr: 125 
har fortsatt rettighet på 1/3 av sjølinjen på gnr: 
79, bnr: 766/101. 

09.11.1988 - Dokumentnr: 10079 - Best. om 
båt/bryggeplass
Rettighetshaver:  Knr:1146 Gnr:79 Bnr:635 
Bestemmelse om vannrett 
Bestemmelse om vann/kloakkledning  
Overført fra: Knr:1146 Gnr:79 Bnr:1117 
Gjelder denne registerenheten med flere 

- Gnr: 79 bnr: 635 Rett til båtfeste på gnr: 79 

bnr: 101, rett til 2,5 m bred vei i grense mot sør, 
rett til å anlegge vann/kloakkledning. Konfr. 
megler for å få oversendt den tinglyste 
erklæringen. Gnr: 776 er skilt ut fra gnr: 101 og 
vegretten, vann/avløp kan berøre denne 
eiendommen. Ved utskilling av tomt bnr: 101 er 
det avtalt at båtrett skal hefte på den sjølinjen. 

17.10.2002 - Dokumentnr: 8806 - Best. om 
adkomstrett
Rettighetshaver:  Knr:1146 Gnr:79 Bnr:770 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:79 Bnr:1117 
Gjelder denne registerenheten med flere 

01.03.2019 - Dokumentnr: 254908 - 
Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver:  Knr:1146 Gnr:79 Bnr:101 
Bestemmelse om vedlikehold 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:79 Bnr:1117 

01.03.2019 - Dokumentnr: 254916 - 
Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver:  Knr:1146 Gnr:79 Bnr:35 
Bestemmelse om vedlikehold 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:79 Bnr:1117 

01.03.2019 - Dokumentnr: 254956 - 
Bestemmelse om gangrett/rett til sti
Rettighetshaver:  Knr:1146 Gnr:79 Bnr:635 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:79 Bnr:1117 

01.03.2019 - Dokumentnr: 254956 - 
Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver:  Knr:1146 Gnr:79 Bnr:635 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:79 Bnr:1117 

31.05.1999 - Dokumentnr: 3599 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1146 Gnr:79 Bnr:101 

19.01.2010 - Dokumentnr: 41238 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet: 
Knr:1146 Gnr:79 Bnr:767 

28.03.2019 - Dokumentnr: 368859 - 
Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet: 
Knr:1146 Gnr:79 Bnr:1117 

Megler har ikke dokumentasjon på at det 
foreligger veirett til 79, bnr: 766/101 over bnr: 

79, gnr: 125. Dokument nr. 900147 tinglyst 
23.09.1935 har ikke vært mulig å innhente.  

Servituttene beror hos megler og kan 
besiktiges på vårt kontor, eller oversendes per 
mail.

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

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 1,50%.
Markedspakke: kr. 16 900,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-
Haugesunds Avis: kr. 11 000,-
Fotograf: kr. 4 460,-

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 
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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.

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers 
egenerklæring er vedlagt i salgsoppgaven. 
Interessenter bes sette seg inn i denne før 
budgiving. Boligselgerforsikringen dekker 
selgers ansvar for eventuelle mangler ved 
eiendommen etter Lov om avhending av fast 
eiendom.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Man 
kan velge mellom en vanlig og en utvidet 
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir 
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker 
all advokatbistand, nødvendige skadetakster og 
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den 
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til 
advokathjelp på andre viktige rettsområder i 
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2.800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
kontraktsmøtet. Pris for borettslag og 
aksjeleiligheter: kr. 4.100/6.900,-, selveier og 
rekkehus: kr. 7.400/10.200,-, enebolig, 
tomannsbolig, fritidsbolig og tomt: kr. 
11.500/14.400,-. Ta kontakt for ytterligere 
informasjon.NB. I forbindelse med at ny 
avhendingslov med forskrift trer i kraft fra 
01.01.2022 kan det være at forsikringspremiene 
over vil endres ved årsskifte.

Salgsoppgavedato:
30.09.2022

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  
for å 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 tapkostnader 
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.

Ansvarlig megler:
Christoffer K. Frøyland
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92678313
christoffer@meglerhuset-rele.no
Fotvegen 1 B, 4250 Kopervik 
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.
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Tilstandsrapport
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Selgers egenerklæringsskjema
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Selgers egenerklæringsskjema

98
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Reguleringskart
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Oversiktskart
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Midlertidig brukstillatelse
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Budskjema
For eiendommen: Førresfjorden brygge 26, 5563 FØRRESFJORDEN
Gnr. 79 Bnr. 766 i Tysvær
Oppdragsnummer: 2-0242/21
basert på salgsoppgave datert 30.09.2022
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Christoffer K. Frøyland  /  T: 92678313  /  christoffer@meglerhuset-rele.no

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


