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KOLNES SKREVEGEN 1772

                                                                       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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Del 1 - Skrevegen 177

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 114 Bnr. 33

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 500 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 36 m2 

Bra: 36 m2

TOMT:

1255.8 m2 Eiet tomt



Standard

Usjenert hytte med 
frittstående 
anneks

Midt inne i en liten skog finner du denne fritidseiendommen, som med noen 

oppgraderinger og beskjæring av trær, kan bli en perle. Eiendommen ligger usjenert til, 

men likevel overraskende nær den øvrige bebyggelsen i området. Kanskje bor du 

allerede godt på Kolnes, men har lyst på et lite sideprosjekt hvor familien kan ha grillfest 

på fine sommerdager? 
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OBS! Dette er et bilde tatt for en del år siden, for å vise utsikten fra eiendommen
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OBS! Dette er et bilde tatt for en del år siden, for å vise utsikten fra eiendommen
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Stue med vedovn
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Lite "te-kjøkken".
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Soverom
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Anneks
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Stor terrasse, perfekt på flotte sommerdager!
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KOLNES

KOLNES SKREVEGEN 177

Her vil 
dere trives

Beliggende høyt i terrenget på Kolnes, med flott utsikt mot fjorden (hvis man beskjærer 

omkringliggende trær, per nå er det eiendommen dekket med tett skog/kratt).

På Kolnes holder en til i et rolig boligområde samtidig som en har kort avstand til de 

fleste fasiliteter på Haugalandet. Beliggende midt 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.
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Del 2 - Skrevegen 177

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

Oppdragsnummer:
1-0330/20

Adresse:
Skrevegen 177, 5541 KOLNES

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 114 Bnr. 33 i Karmøy kommune

Prisantydning:
500 000,-

Kjøpers omkostninger:
12 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
13 872,- (omkostninger totalt)

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

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Eiendommen har som nevnt behov for 
renovering, da det i vedlagt tilstandsrapport er 
gitt TG3 flere ganger. Utvendig kan 
eiendommen slik den står karakteriseres som 
en naturtomt. 

Innvendig består hytta av et enkelt te-kjøkken. 
Innredningen forøvrig er slitt.

Overflater: hovedsakelig furugulv, samt noe 
belegg og teppefliser. Veggflater med delvis 
behandlet tømmer og delvis noe panel. Malte 
panelte flater i himling. Tørrklosett i anneks, 
som ikke er funksjonstestet

Areal:
P-rom: 36 m2

Bra: 36 m2

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
Byggeår:
1950

Antall soverom:
1 soverom 

Antall rom:
2 rom 

Etasje:
1.etg. 

Parkering:
Det er ikke biladkomst til eiendommen, så man 
må parkere i nærheten i henhold til gjeldende 
bestemmelser.

Byggemåte:
Fritidsbolig oppført ca. 1950, på grunnmur i 
plasstøpt betong. Noe lødd stein i front, under 
terrasse. Yttervegger i tømmer, bindindsverk i 
gang, da dette mest sannsynlig er et påbygg. 
Etasjeskillere i tre. Valmet tak i trekonstruksjon, 
som er utvendig tekket med asfalt shingel.

Annekset er antagelig oppført på 80-tallet. 
Bygningen er fundamentert på søyler i betong. 
Gulv mot grunn i trebjelkelag. Yttervegger i 
bindingsverk som er utvendig kledd med 
trepaneler. Enkel saltakskonstruksjon som er 
utvendig tekket med shingel.

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

Oppvarming:
Det er vedovn i hytta, dog er det uvisst om 
denne trygt kan brukes. Det anbefales å 
konferere med feier etter erverv.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Beskaffenhet:
Dels skrånende tomt, som i korte trekk kan 
beskrives som overgrodd. Tomten er ikke 
oppmålt. Avvik vil forekomme ved oppmåling, 
kjøper aksepterer dette.

Tomteareal:
1255.8 m2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

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

Kommunale avgifter:
1 417,- 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:
I følge skjøte av 1942 har eiendommen "rett til 
vei fra gårdsveien til parsellen og til det i salget 
medfølgende båtstø, idet benyttes de samme 
veie oppover til parsellen og nedover til sjøss 
som brukes av andre tomter solgt fra min 
eiendom". Da dette er et tvangssalg med noe 
begrenset informasjonsflyt fra hjemmelshaver 
er det noe usikkert hvordan dette har blitt 
praktisert og hvor båtstø tilhørende 
eiendommen befinner seg. Eiendommen var 
avgitt av det som tidligere var gnr. 76 bnr. 3, nå 
114/3 i Karmøy kommune.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
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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.

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.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. 

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 

servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1149/114/33:
03.05.1937 - Dokumentnr: 715 - Bestemmelse 
om gjerde - dette dokumentet kan sendes 
interessenter og er et skyldskifte fra 1937 med 
noen beskrivelser av blant annet 
eiendomsgrenser. Det fremstår i realiteten ikke 
som at gjerdeplikt har blitt opprettholdt på 
eiendommen, men ny eier bør legge til grunn at 
man har den plikten.

02.09.1935 - Dokumentnr: 900138 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:114 Bnr:3 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  

11.07.1963 - Dokumentnr: 990008 - 
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Bnr. 57.

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.

Det er ikke anledning til å tegne 
boligselgerforsikring i forbindelse med 

tvangssalg.

Boligkjøperforsikring:
Det er ikke anledning til å tegne 
boligkjøperforsikring 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. Eiendommen selges 
som den er.

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

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
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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


