
Prisant: 790 000 + omkSveio - Ålfjorden
Brattestøfeltet, 5554 Valevåg



Å kjøpe eiendom                                                                       er en av

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om

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

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

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

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra

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

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

eiendommer til salgs.

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

Øyvind Hasseløy
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.
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Del 1 - Brattestøfeltet

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Hyttetomt

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 114 Bnr. 48

i Sveio

PRISANTYDNING:

Kr. 790 000 + omk.

TOMT:

2 411 m2 Eiet



Intro

Sommerparadis
ved Ålfjorden

Velkommen til fantastiske Valevåg og Brattestø! 

Eiendommen ligger høyt og fint i terrenget mot Ålfjorden.  

Hyttetomta har et areal på ca. 2.411 m2 og nausttomta har et areal på ca. 30 m2.
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Valevåg
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Vakre Valevåg!
Skjermet beliggenhet nær Ålfjorden i Valevåg, ca. 10 minutter fra

Sveio sentrum, og ca. 30 min fra Haugesund sentrum.

Eiendommen er et perfekt utgangspunkt for fisketuer, vannsport

og bading. 

Ålfjorden er en 27 km lang sidefjord til Bjoafjorden og

Hardangerfjorden langs fylkesgrensen mellom Hordaland og

Rogaland i kommunane Sveio og Vindafjord. Den innerste delen

av fjorden ligger i Tysvær kommune. 

Fjorden har innløp i nord mellom Bjoaneset ved bygda Svolland i

øst og Kvitanes på Tittlesnes i vest. Fjorden går så rett sørover

og et stykke inn i fjorden ligger Årvik i en bukt på østsiden. 5 km

lenger inn i fjorden ligger Vikebygd på østtsiden ved vika Vikevik.

På vestsiden ligger de mindre bygdene Framnes, Oa og Erve.
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Del 2 - Brattestøfeltet

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

Oppdragsnummer:
218339

Adresse:
Brattestøfeltet, 5554 Valevåg

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 114 Bnr. 48 i Sveio kommune

Eiers navn:
Sonja Anna-Benedicte Merkesdal

Prisantydning:
790 000,-

Kjøpers omkostninger:
19 750,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
32 102,- (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,-.

Eiendomstype:
Hyttetomt

Eierform:
Selveier

Parkering:
Rett til parkering på avsatt parkeringsareal i
gjeldende reguleringsplan..

Tilstandsrapport:
Det er ikke foretatt en fagkyndig teknisk
vurdering av tomtene, og interessenter bør
derfor gjennomgå eiendommen med ekstra
nøysomhet, gjerne sammen med fagkyndig.

Beskaffenhet:
Tomtene er ikke opparbeidet.

Tomteareal:
2 411 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

Formuesverdi:
Ikke mottatt. Gå inn på www.skattetaten.no for
å beregne formuesverdien.

Kommunale avgifter:
Pt. ca. kr. 500,- per år (eiendomsskatt).
Ved oppføring av hytte på tomta vil det bli
beregnet flere årlige kommunale
eiendomsavgifter. Grunnlaget for fakturering av
kommunale avgifter er de enkelte satser som
kommunestyret vedtar hvert år.

Vei, vann og avløp:
Vei: Privat vei med adkomst over naboeiendom
fra kommunal vei. 
Vann og avløp: Det er ikke etablert vanntilførsel
eller avløp på eiendommen. 

Ved oppføring av hytte på tomta kan man
risikere at kommunen på et eller annet
tidspunkt krever eiendommen tilkoblet til det
offentlige vann- og avløpsnettet. Det vil da
påløpe en tilkoblingsavgift.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Ved kjøp av eiendom plikter du som kjøper å
undersøke eiendommen før kjøpet
gjennomføres. Kjøpers undersøkelsesplikt
gjelder også de opplysninger selger alt har gitt
om eiendommen. Vi oppfordrer derfor alle
interessenter til å komme på visning, samt
nøye gjennomgå prospekt og øvrige
dokumenter.

Regulering:
Planstatus: Eiendommen ligger i gjeldende
reguleringsplan for Hyttefeltet Brattestø, planID
1999001 med arealformål "fritidsbolig".
Bestemmelsene til planen er gjeldende for
denne eiendommen. 

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene: 
I byyggeområdet kan det bare oppføres hytter
(frittliggende uthus ikke tillatt). Hyttene kan
bare oppføres i én etasje med en grunnflate på

maks 90 m2. Hyttene skal ha skråtak.
Eksisterende vegetasjon i området skal vernes
så langt råd er. 

I område for naust/båtopplagsplass kan det
bygges kaier og andre innretninger for
fortøying og opplag av småbåter. Det kan
dessuten føres opp 1 naust til hver tomt. Naust
skal ha maks grunnflate på 30 m2 og maks
høyde på 2,5 meter. Naustene skal ha samme
stil/farge. 

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg
spesielt godt inn i reguleringskart og de
gjeldende reguleringsbestemmelsene for
området. Ta kontakt med megler for å få dette
oversendt.

Tinglyste forhold/servitutter:
Bnr. 48: 
EIENDOMMENS RETTIGHETER 
Servitutter: 
1987/1603-2/49 16.02.1987 BESTEMMELSE OM
VEG 
Rettighet hefter i: KNR: 1216 GNR: 114 BNR: 1 
Bestemmelse om garasje/parkering 
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE 

"Parsellen skal ha vegrett over hovedbruket,
bnr. 1. Bnr. 48 skal saman med 3 andre parseller
nr. 51, 52 og 53 på kart over området,
opparbeide veg og parkeringsplass som kartet
syner. Når det gjeld nausttomta så skal den ha
rett på gangsti over friområdet innan
hyttefeltet på Brattestø, utgått frå bnr. 1." 

Bnr. 49: 
Ingen servitutter registrert. 

Konsesjonsplikt:
Kjøper(e) må fylle ut egenerklæring om
konsesjonsfrihet.
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Meglers vederlag:
Meglers vederlag: 
Fastpris provisjon: kr. 37 500,- 
Markedspakke: kr. 11 500,- 
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,- 

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

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har
anledning til å tegne boligkjøper-forsikring. 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 rettsområdet i
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr.
2800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP
forsikring. Forsikringen tegnes senest på
kontraktsmøtet. Pris for borettslaget: kr.
4100/6900,- selveier og aksjeleilighet: kr. 7100/
9900,- enebolig,  tomanns-bolig, rekkehus,
fritidsbolig og tomt: kr. 11100/13900,-. 
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

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

Salgsoppgavedato:
2019-06-13

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

Eiendommen selges 
”som den er – as is”:
Handelen følger lov om avhending av fast
eigedom (avhendingslova). Eiendommen selges
"som den er - as is" jmf. avhendingslova §3-9.

Salgsoppgaven er basert på selgers
opplysninger og meglers egne undersøkelser.
Interessenter oppfordres til grundig
besiktigelse av eiendommen gjerne sammen
med sakkyndig.

Kontakt:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92 06 35 07
oyvind@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Øyvind Hasseløy

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

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

I forbrukerforhold (dvs. 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. 

For annen viktig informasjon om salg- og
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om
budgivning se side ved budskjema.
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Nabolagsprofil
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Eiendomskart
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Eiendomskart
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Målebrev
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Målebrev
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Målebrev
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Målebrev
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Reguleringskart
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Budskjema
For eiendommen: Brattestøfeltet, 5554 Valevåg
Gnr. 114 Bnr. 48 i Sveio
Oppdragsnummer: 218339
basert på salgsoppgave datert 2019-06-13
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Øyvind Hasseløy  /  T: 92 06 35 07  / 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


