
Prisant: 800 000 + omkKopervik  
Austre Karmøyveg 395, 4250 KOPERVIK



KOPERVIK AUSTRE KARMØYVEG 3952

                                                                       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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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE: 

Fritidseiendom

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 60 Bnr. 54

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 800 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 69 m2 

Bra: 69 m2

TOMT:

924.3 m2 Eiet tomt



Standard

Koselig hytte med 
utsikt. Usjenert!

Fritidsbolig som opprinnelig er oppført på midten av 1950-tallet, og antagelig påbygget i 

flere omganger. Her er det mulig å kjøpe seg en tilbaketrukket fritidseiendom, med 

sjøutsikt. Ute er det satt opp stor terrasse hvor man kan nyte solen. Innvendig er alt på 

et plan. Lagringsmuligheter på loft.
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Nydelig utsikt
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Ekstra takhøyde gir en luftig og fin følelse
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Romslig kjøkken med god plass til spisebord
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Romslig stue med store vindusflater - flott utsikt
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Romslig soverom med utgang til terrasse
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Bildetekst
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Innholdsrike uteareal
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KOPERVIK

KOPERVIK AUSTRE KARMØYVEG 395

Velkommen til 
ferie på Austre 
Karmøyveg 395

Usjenert og hyggelig beliggenhet i landlige 

omgivelser i nærhet av sjø på "Austrasiå" mellom 

Kopervik og Skudeneshavn. 

Deler av tomten er opparbeidet med bedd/sti, og 

deler kan karakteriseres som "naturtomt". 

Flott utsikt fra eiendommen. 



Naturskjønne omgivelser
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Planløsning

Innhold
Eiendommen inneholder gang, mellomgang, kjøkken, stue, bad, dusjrom og to soverom.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 69 m2
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Del 2 - Austre Karmøyveg 395

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0196/20

Adresse:
Austre Karmøyveg 395, 4250 KOPERVIK

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 60 Bnr. 54 i Karmøy kommune

Prisantydning:
800 000,-

Kjøpers omkostninger:
20 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
21 372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer.

Eiendomstype:
Fritidseiendom

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Hytta holder alminnelig standard, og har nok 
noe oppgraderingsbehov. 

Baderom: Belegg på gulv og malt panel på vegg. 
Det er innstallert snurredass, og 
baderomsmøbel med vask og speil. Separat 
dusjrom med dusjkabinett, belegg på gulv og 
malt panel på vegg.

KJøkken: Enkel kjøkkeninnredning, med noe 
slitasje. 

Overflater generelt: Hovedsakelig belegg og 
lakkerte furugulv. Hovedsakelig panelte, malte 
flater på vegger og himling.

Areal:
P-rom: 69 m2

Bra: 69 m2

P-rom innhold:
Eiendommen inneholder gang, mellomgang, 
kjøkken, stue, bad, dusjrom og to soverom.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
Byggeår:
1956

Antall soverom:
2 soverom 

Antall rom:
3 rom 

Etasje:
1.etg. 

Parkering:
I følge tidligere salgsoppgaver som er laget på 
eiendommen er det avtalt at man kan parkere 
på nabogrunn, like ved avkjørsel. Rettens 
medhjelper har ikke greid å verifisere hvor 
denne informasjonen kommer fra, og om den 
fremdeles er gjeldende. Mye tyder på at dette 
er riktig, hvis man hensynstar eiendommens 
"alder" og det faktum at det har stått parkert 
en bil ved avkjørselen i årevis uten at dette er 
blitt påpekt som noe som er feil.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:

Boligen er oppført på støpt ringmur med 
krypekjeller. Etasjeskiller i tre. Yttervegger i 
bindingsverk, som utvendig er kledd med 
trepaneler. Saltak i trekonstruksjon, tekket med 
bølgeeternitt.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Tom Erik Tørring
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk eller vedfyrt. Ingen av delene er 
funksjonstestet, og er kjøpers risiko.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Beskaffenhet:
Ute er det satt opp stor terrasse hvor man kan 
nyte solen. Naturtomt

Tomteareal:
924.3 m2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

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

Formuesverdi bolig:
133 055,- for 2018

Kommunale avgifter:
709,- 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:
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

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 
om eventuelle hvitevarer som ønskes at 
medfølger.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann i følge 
opplysninger fra Karmøy kommune. Det er ikke 
offentlig kloakk eller septikk på grunnen, såvidt 
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medhjelper vet. Veien opp til hytta ligger på 
nabogrunn.

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:
Dersom en anke ikke er avgjort innen 
oppgjørsdagen inntrer forskyves 
betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å 
betale kjøpesummen pr oppgjørsdato eller 
betale renter i henhold til bestemmelsene i 
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27 frem til 
betalingsplikten inntrer.

"Disponibelt rom" er en uformell klassifisering av 
rom i bolig/bygning som innebærer at arealet 
kan tas i bruk, men høyst sannsynlig ikke 
oppfyller gjeldende krav til varig oppholdsrom.

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.

I forbindelse med tvangssalg risikerer man å 
måtte oppbevare eiers løsøre/eiendeler i en 
tidsavgrenset periode, og evnt be namsmannen 
om å fjerne det som er igjen hvis saksøkte ikke 
tar med seg dette.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område som i 
kommuneplanen er avsatt til LNF (landbruk, 
natur- og friluftsområder). For kopi av 
kommunedelplan og bestemmelser, kfr. megler.

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

14.11.1956 - Dokumentnr: 4025 - Bestemmelse 
om gjerde - gjerdeplikt for denne eiendommen

14.11.1956 - Dokumentnr: 4024 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:60 Bnr:22 
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:

Det er ikke anledning til å tegne 
boligskjøperforsikring i forbindelse med 
tvangssalg.

Salgsoppgavedato:
2020-02-10

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 reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven 
så langt den rekker.

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

Kontakt:
Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig / Jurist / Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 99246965
torbjorn@meglerhuset-rele.no

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 

KOPERVIK AUSTRE KARMØYVEG 395



budgivning se side ved budskjema.
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Torbjørn Håvås Tjønn  /  T: 99246965  /  torbjorn@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


