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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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MariusKallevik
Eiendomsmegler MNEF

T: 90 77 69 49

marius@meglerhuset-rele.no

Marius Kallevik er daglig leder og Eiendomsmegler i 

Meglerhuset Rele - Til tross for sin unge alder har han 

opparbeidet seg bemerkelsesverdig mye kunnskap og 

erfaring innenfor mange felt. Vi har en teori om at 

Marius er født med en gedigen indre «drive». Marius har 

bachelor i eiendomsmegling ved BI i Stavanger og 10 

års erfaring.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:



4 VÅGSLID SKJERDALEN 45



Innhold
Eiendommen  _______  s 6

Nøkkelinfo  _______  s 8

Standard  _______  s 10

Nærområde  _______  s 36

Innhold  _______  s 38

Teknisk info og skjema  _______  s 40

Budskjema  _______  s 81

5VÅGSLID SKJERDALEN 45



6 VÅGSLID SKJERDALEN 45



Del 1 - Skjerdalen 45

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning

7VÅGSLID SKJERDALEN 45



Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE: 

Fritidseiendom

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 99 Bnr. 173

i Vinje kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 250 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 79 m2 

Bra: 84 m2

TOMT:

842 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Familiens nye
hytte?

Velkommen til vakre Vågslid og denne hytta som ligger i Skjerdalen, vest for 

alpinanlegget, med fantastisk utsikt mot alpinanlegget, fjellene og nærområdet. 

Meget barnevennlig tomt, med akebakke og rekreasjonsområder like utenfor! 

Eiendommen er usjenert og fritt beliggende. Hytta har en praktisk planløsning 

med blant annet 3 soverom på ett plan, samt hems. Den fremstår ordentlig og godt 

vedlikehold. Stor terrasse med gode solforhold. 

Hytta ble oppført i 1992 og senere påbygget i 2006 med romslig stue. 

Regulering åpner for ytterligere påbygging og/eller anneks. 

Merk at areal på hems ikke er medtatt i oppgitt areal. 

Hytta har alle fasiliteter!

10 VÅGSLID SKJERDALEN 45



11VÅGSLID SKJERDALEN 45



Trivelig stue med god takhøyde, store vindusflater og utgang til solrik terrasse.
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Åpen stue/kjøkkenløsning skaper en romslig og sosial arena.

15VÅGSLID SKJERDALEN 45



16 VÅGSLID SKJERDALEN 45



Pent og praktisk kjøkken.
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Stue nr. 2, påbygget i 2006, gir masse ekstra plass i hytta.
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Også her er det vedovn, god takhøyde og utgang til terrassen.
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Hytta har tre soverom. Pt er det til sammen 7 sengeplasser fordelt på rommene.
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Til venstre: Baderom med dusjkabinett, klosett og servant. Til høyre: Adkomst til hems via trappestige i gangen.
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Stor, solrik og herlig terrasse. I bakgrunnen ser man alpinanlegget på Vågslid. 
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Området i front av hytta er regulert til friluftsområde.
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Her kan dere slappe av i solveggen...
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Inngangsparti og gårdsrom.
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Usjenert beliggenhet!
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Vågslid
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Fantastiske 
Vågslid...
Eiendommen ligger i Skjerdalen på Vågslid, usjenert og med flott utsikt mot fjellene, 

skianlegget og nærområdet for øvrig. Eiendommen grenser til regulert friluftsområde 

mot øst.

Skjerdalen ligger like vest for alpintanlegget på Vågslid. Anlegget har hele 13 preparerte 

skiløyper og 6 skitrekk samt eget barnetrekk/band. I tillegg - Varmestue med afterski og 

sportsbutikk. Skjerdalen er et godt utgangspunkt for flotte langrennsturer. Herfra er det 

kort avstand til mange skiløyper og man har enkel tilgang til høyfjellsløypa i vakker 

natur.  Ved avkjørselen fra E139 er det også løypenettet som går innover mot Fossen og 

videre. Like i nærheten av denne ligger også lysløype som går til Hotellet og videre til 

Botn.

Vågslid har med sine 950 høydemeter over havet en meget snøsikker beliggenhet. Et 

eget selskap har ansvaret for det omfattende løypenettet starter sin virksomhet så 

snart snøforholdene tillater det. Traseene varierer fra de helt enkle og korte, til lange, 

utfordrende høyfjellsløyper som ligger fra ca. 800 - 1600 moh. Området rundt 

Haukeliseter er også viden kjent som et ypperlig sted for kiting.

På sommerstid er det flotte turløyper, bademuligheter i fjellvann, jakt og fiske. 



Planløsning

Innhold
Hytta er oppført over én etasje + hems og inneholder:

- 1. etasje: Stue, stue/kjøkken, 3 soverom, bad, gang, entré og bod.

- Hemsen har ikke målbar høyde (minst 190 cm i en bredde på 60 cm).

38 VÅGSLID SKJERDALEN 45



39VÅGSLID SKJERDALEN 45

Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 84 m2
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Del 2 - Skjerdalen 45

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0284/20

Adresse:
Skjerdalen 45, 3895 Vågslid

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 99 Bnr. 173 i Vinje kommune

Eiers navn:
Dag Hotvedt

Prisantydning:
3 250 000,-

Kjøpers omkostninger:
81 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
94 122,- (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,-.

Eiendomstype:
Fritidseiendom

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Hytta holder en normalt god hyttestandard. 
- Trivelig stue med god takhøyde, vedovn, store 
vindusflater og utgang til solrik terrasse. 
Nydelig utsikt mot fjellene! Åpen løsning mot 
kjøkken. God plass til stor spisegruppe.
- Praktisk hyttekjøkken med innredning i fra 
byggeår som er supplert med enkelte skap. 
Speilfronter i furu og eik. Det er ventilator over 
komfyr.
- Stue nr. 2, påbygget i 2006, gir masse ekstra 
plass i hytta. Også her er det vedovn, god 

takhøyde og utgang til terrassen.
- Hytta har til sammen tre soverom. Pt er det 7 
sengeplasser fordelt på rommene.
- Baderommet inneholder dusjkabinett med 
forheng, klosett og servant. Vindu som kan 
åpnes. Vinylbelegg på gulv og trepanel på 
vegger.
- Gang med adkomst til hems via trappestige.
- Vindfang med plass til yttertøy og klær.
- Praktisk bod med adkomst fra gangen.

Areal:
P-rom: 79 m2

Bra: 84 m2

P-rom innhold:
Samtlige rom er primærrom, med unntak av 
bod.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1992

Antall soverom:
3 soverom 

Antall rom:
5 rom 

Parkering:
Parkering på egen tomt. Eier har parkert på 
felles parkeringsplass like oppi vegen om 
vinteren, og har ikke bestilt brøyting inn til 
hytten. Dette kan imidlertid avtales med de 
som brøyter, for kostnad som normalt ligger 
rundt 2000 per år på Vågslid.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Fritidsbolig med en etasje 
og loft som er bygget i 1992 med påbygg i 
2008. Boligen er oppført med mur i betong, 
trekonstruksjon som utvendig er kledd med 
trepaneler. Saltak i trekonstruksjon tekket med 
papp med torv. Merk at boligen er oppført etter 
kravene fra byggeåret. 
Boligen har følgende anmerkninger på TG.2. 
- Vinduer, takkonstruksjon, tekking, takrenner, 
terrasser, vedovn og brannmur i stue/kjøkken, 
bad og ledningsnett for sanitærinstallasjoner.
Boligen har følgende anmerkninger på TG.3.
- Gulv på bad mangler sluk og belegg med 

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Jan Willy Fjetland
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk og ved. Det er to vedovner i hytta.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Megler har oppfordret eier til å innhente 
energiattest for eiendommen, men denne er 
ikke fremlagt for megler. Interessenter bør 
derfor legge til grunn at eiendommen har 
energiklasse G.

Beskaffenhet:
Hovedsakelig naturtomt. Eiendommen er ryddet 
for trær og busker rundt hytta. Grus og gress i 
gårdsrom. Barnevennlig og frittliggende 
eiendom med akebakke om vinteren.

Tomteareal:
842 m2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra 
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt 
sjekke skatteetatens boligkalkulator for 
estimert ligningsverdi. Se www.skatteetaten.no

Kommunale avgifter:
Pt 5 853,- per år.
De kommunale avgiftene omfatter avløp, feiing 
og renovasjon. Vannavgift fra Tyrvelid vassverk 
kommer i tillegg til de kommunale avgiftene. 
Vannavgiften utgjør pt kr. 2 853,- per år.
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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 privat vei og vann 
(Tyrvelid vassverk). Offentlig avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Vinje kommune opplyser at det ikke foreligger 
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i deres 
arkiv. I perioden 1987 til 1997 var det ikke krav 
om ferdigattest iflg. Vinje kommune.

Diverse:
Årlig strømavgift på ca. 600-900,- kr per år per 
hytte til felles varmekabel på vannledning som 
går til 3 hytter (øvrige er Meling og Lothe).

Spisebord, 4 stoler, slagbenk samt sofagruppe 
med salongbord medfølger. Det samme gjør 
kombiskap og komfyr.

Regulering:
Eiendommen omfattes av:
- Kommuneplanen for Vinje kommune. Området 
er avsatt til fritidsbebyggelse (nåværende).
- Reguleringsplan 20030001 for 
Flåmyrane/Skjærdalen. Området er hovedsakelig 
regulert til fritidsbebyggelse. Området mot nord, 
sør og øst for eiendommen er regulert til 
friluftsområde.

Det gjøres oppmerksom på at området som i 
reguleringsplankartet (vedlagt) er regulert til 
friluftsområde, er avsatt til fritidsbebyggelse i 
kommuneplanen. Kommuneplanen åpner for 
fortetting av hytteområdet som ligger et stykke 

øst for eiendommen (Flåmyrane). Det finnes 
ingen garantier for at friluftsområdet vil bli 
forsøkt omregulert til fritidsbebyggelse en gang 
i fremtiden. I følge Vinje kommune foreligger det 
ingen konkrete planer om dette pt.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3825/99/173:
07.01.1992 - Dokumentnr: 47 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:3825 Gnr:99 Bnr:1 
26.10.1993 - Dokumentnr: 2799 - Målebrev
01.01.2020 - Dokumentnr: 1171156 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0834 Gnr:99 Bnr:173

Konsesjonsplikt:
Vinje kommmune praktiserer nullkonsesjon. 
Dette stiller krav til egenerklæring om 
konsesjonsfrihet.

Velforening:
Hytta er pliktig tilknyttet Haukelifjell 
Fritidssenter Hytteforening. Årlig 
velforeningsavgift (pt kr. 7 000,-) inkluderer 
brøyting, løypekjøring, vedlikehold av veier m.m. 
Dugnad arrangeres første helg i høstferien 
(Haugesund). Ikke oppmøte gir et gebyr på kr 1 
000,-. Interessenter bes sette seg inn i 
vedtekter for velforeningen og protokoll fra 
årsmøte.

Meglers vederlag:
Meglers provisjon - Prosentsats av salgssum: 
1,5%
Markedspakke: kr. 21 900,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-

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

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:
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.

Salgsoppgavedato:
25.08.2020

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

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

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90776949
marius@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 
budgivning se side ved budskjema.

VÅGSLID SKJERDALEN 45



Tilstandsrapport

45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



Egenerklæring
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Velforening
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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
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1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i 
salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, 
varmepumper og panelovner, følger med uansett 
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og 
terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med 
varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte 
varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg 
for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-
boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert 
TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt 
musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12). 

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, 
dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte 
glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt 
baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. 
Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. 
Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller 
fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, 
medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, 
fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og 
utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og 
liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte 
aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, 
herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte 
"spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt 
utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, 
krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende 
som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel 
ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som 
styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter 
som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. 
medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral 
som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel 
medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til 
disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, 
fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi 
og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, 
fastmontert trommel til vannslange, medfølger. 
Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper 
medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne 
medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL 
medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur 
medfølger.

19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

20.BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger 
der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og 
RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier 
og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver 
eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette 
derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

22.SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i 
besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, 
herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, 
garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, 
skal lås og nøkler til disse medfølge.

23.GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til 
bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

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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