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TORVASTAD SÆBØVEGEN 662

                                                                       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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Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig/Jurist/Eiendomsmegler MNEF

T: 99 24 69 65

torbjorn@meglerhuset-rele.no

Torbjørn Håvås Tjønn er vår pålitelige bauta av en 

jurist og fagansvarlig. En mer sindig vestlending skal 

du lete lenge etter, og vi har ennå til gode å se noe 

vippe denne mannen av pinnen. I tillegg til å være 

fagansvarlig er han en erfaren og dyktig megler med 

mange år i eiendomsmeglerbransjen. Torbjørn tok 

jusutdannelsen sin ved henholdsvis Universitetet i 

Bergen og Oslo.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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BOLIGTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 135 Bnr. 7

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 000 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 101 m2 

Bra: 101 m2

TOMT:

429.9 m2 Eiet tomt



Standard

Velkommen til en 
idyllisk eiendom!

Liten enebolig med flott utsikt over havet. Eiendommen er å anse som et renoverings- 

eller rivningsobjekt. Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser, omkranset av spredt 

boligbebyggelse, landsbruksområder og havet. Eiendommen passer for de som 

verdsetter fred og ro, og ikke minst utsikt.
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Nydelige omgivelser
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Landlig, men likevel kort vei til byen.
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TORVASTAD

TORVASTAD SÆBØVEGEN 66

Her vil 
dere trives...

Beliggende i naturskjønne omgivelser, med havet "som nærmeste nabo". Eiendommen 

ligger fritt og solvendt nederst i Sæbøvegen på Torvastad.
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0612/19

Adresse:
Sæbøvegen 66, 4260 TORVASTAD

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 135 Bnr. 7 i Karmøy kommune

Prisantydning:
1 000 000,-

Kjøpers omkostninger:
25 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
26.372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer. Det er ikke mulig for kjøper 
å tegne såkalt boligkjøperforsikring i forbindelse 
med tvangssalg.

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Eiet

Utleie:
Det vil normalt være anledning til å leie ut hele 
boligen.

Standard:
Det må påregnes at store oppgraderinger av 
alle innvendige flater, kjøkken og bad om 
eiendommen skal brukes til boligformål, da det i 
dag anses som et tilnærmet rivnings- eller 
totalrehabiliteringsprosjekt. Se forøvrig 
takstmannens enkeltpunkter.

Areal:
P-rom: 101 m2

Bra: 101 m2

P-rom innhold:
1. etg: vindfang, kjøkken, bad, vaskerom og stue. 
2. etg: Gang og tre soverom

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
Byggeår:
1904

Antall soverom:
3 soverom 

Parkering:
Parkering på egen tomt.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Bolig oppført i 1904, 
oppført på sparesteinsmur. Betonggulv. 
Etasjeskillere i tre, antagelig fra byggeår. 
Yttervegger i tømmer som er innvendig 
plateslått, og utvendig kledd med trepaneler. 
Saltak som er utvendig tekket med 
bølgeeternitt. 

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport vedlagt.

Oppvarming:
Elektrisk og vedfyrt/oljeovn. Takstmann 
mistenker at det kan være en oljetank nedgravd 
på eiendommen, men det har ikke latt seg 
avklare. Ny eier må evnt sørge for å finne ut av 
dette, og sanere/fjerne tanken om den skulle 
eksistere.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er ikke energimerket, kjøper må legge til 
grunn laveste karakter. 

Tomteareal:
429.9 m

2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtagelse er i utgangspunktet 3 måneder fra 
den dato begjæring om stadfestelse blir 
forelagt tingretten.

Formuesverdi bolig:
293 444 i henhold til opplysninger fra karmøy 
kommune. Disse bør sjekkes opp mot 
skatteetatens tall hvis av avgjørende betydning 
for kjøper.,- for 2018

Kommunale avgifter:
6 937,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk i enkelte kommuner og avvik vil 
forekomme. Renovasjons- avgiften kan også 
komme i tillegg til kommunale avgifter i enkelte 
kommuner. 

Tilbehør:
Se punkt diverse, og konferer megler.

Vei, vann og avløp:
I følge matrikkelbrev mottatt fra Karmøy 
kommune er eiendommen tilknyttet offentlig 
vann og privat septikanlegg, som tømmes av 
kommunen. Adkomst pr privat vei.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger 
ikke.

Det fremgår nå av plbl. § 21-10 femte ledd at 
ferdigattest ikke utstedes for tiltak det er søkt 
om før 1. januar 1998. Kommunen skal i disse 
tilfellene avvise søknaden om ferdigattest, og 
byggverkene kan lovlig brukes uten 
ferdigattest. Dette betyr imidlertid ikke at 
ulovlig bygde tiltak blir lovlige, kun at saken ikke 
lenger skal avsluttes med ferdigattest.

Diverse:
Eiendommen overleveres som den er, uten at 
den nødvendigvis er ryddet eller vasket. Kjøper 
aksepterer dette.

Interessenter gjøres oppmerksom på at dette 
salget reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven. 
Det opplyses om at kjøper i slike tilfeller har 
begrenset reklamasjonsmulighet jfr. tvbl. § 11-
39.

Kjøper forplikter seg til å følge 
tvangsfullbyrdelseslovens regler. Ved en 
eventuell anke må kjøper for eksempel tegne 
forsikring på eiendommen, til tross for at man 
ikke har overtatt/det foreligger rettskraftig dom.
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I forbindelse med tvangssalg risikerer man å 
måtte oppbevare eiers løsøre/eiendeler i en 
tidsavgrenset periode.

Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område som i 
kommuneplanen hovedsakelig er avsatt til LNF 
(landbruk, natur- og friluftsområder), med spredt 
boligbebyggelse.

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

28.10.1940 - Dokumentnr: 1559 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:135 Bnr:3 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag reguleres ihht. 
tvangsfullbyrdelsesloven m/ forskrift.

Lov om hvitvasking
Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og 
terrorfinansiering at meglerforetaket er 
forpliktet til å foreta kundekontroll av begge 
parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette 
i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og 
for kjøper på tidspunkt for bud. I tillegg til dette 
vil det bli kontrollert legitimasjon i forbindelse 
med kontraktsinngåelse. 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.

Boligselgerforsikring:
Det er ikke anledning til å tegne 
boligselgerforsikring i forbindelse med 
tvangssalg.

Boligkjøperforsikring:
Kjøper kan ikke tegne boligkjøperforsikring.

Salgsoppgavedato:
2020-05-06

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/

Boligen selges
"som den er - as is":
Handelen følger tvangsfullbyrdelsesloven. Noen 
utdrag fra denne er med i hhv. budskjema og i 
prospekt, men listen er ikke uttømmende. Det 
forutsettes at interessenter setter seg inn i 
regelverket.

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

Kontakt:
Tlf:  99246965
Ansvarlig megler: Torbjørn Håvås Tjønn

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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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 
  /  T:   /  
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