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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:
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Del 1 - Liereid - Hovedbruk

Eiendommen
Bilder  -  Området  
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE: 

Tomter

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 29 Bnr. 17 + Gnr. 29 Bnr. 43

i Sveio kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 990 000 + omk.

TOMT:

Gnr. 29 Bnr. 17: 61 467 m2 Eiet 

tomt

Gnr. 29 Bnr. 43: 2 511 m2 Eiet tomt



Kort med eiendommen

Stor eiendom!

Stor eiendom som har vært utgangspunkt for utskilling av hyttefelt hvor det er skilt ut 

25 eiendommer. Med i salget følger hovedbruket samt utskilt og regulert tomt (gnr. 29. 

bnr. 43 - 2 511 m2). 

På hovedbruket kan det være potensiale for å skille ut ytterligere tomter, samt å dele 

den utskilte tomten som medfølger. Tidligere ansatt i Sveio kommune, Kristian Råsberg 

har gjort en vurdering av dette som følger vedlagt. Kjøper har allikevel en vei å gå for å 

evt. få dette til. 

På eiendommen ligger 1 stort naust som er felles boder til hytteeierne, 

samt flytebrygge med utriggere. Det er også anlagt privat septikkanlegg for hyttefeltet. 

Eventuell videreutvikling/regulering/fortetting av eiendommen vil medføre at disse 

fasilitetene må søkes utvidet og må utvides. 

Liereid ligger nord i Sveio, og har følgende reisetider:

-Haugesund: ca. 35 min

-Stord: ca. 20 min

-Bergen: ca. 2 timer

-Stavanger: ca 2 timer
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Stor eiendom som har vært utgangspunkt for utskilling av hyttefelt hvor det er skilt ut 25 eiendommer. Med i salget følger hovedbruket 

samt utskilt og regulert tomt (gnr. 29. bnr. 43 - 2 511 m2). 
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På hovedbruket kan det være potensiale for å skille ut ytterligere tomter, samt dele den utskilte tomten som medfølger. 
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På eiendommen ligger ett stort naust som er felles boder til hytteeierne, samt flytebrygge med utriggere. 
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Felles naust.
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Liereid
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Fantastiske 
Liereid...
Idylliske Liereid - Et hav av muligheter!

Området har en strategisk beliggenhet og bokstavelig talt et hav av muligheter med 

tanke på båtutflukter. Fjordene har rikelig med både fisk, krabbe, og hummer for de med 

riktige ferdigheter.

Fra feltet er det bare en kort båttur inn i fjorden til vakre og landlige omgivelser i Førde 

sentrum. 

Her kommer de idylliske omgivelsene virkelig til sin rett i sommerhalvåret. Fra Førde 

sentrum følger man tursti til flott strand med bl.a. Volleyballbane. Mohn-familien har lagt 

sin elsk på denne vakre bygda, og dette reflekteres bl.a. i flott promenade langs stranda 

med beplantning, steinarbeid og treskulpturer. Fra stranda kan man gå videre til Rex 

garden, en meget flott Rhododendron-park med treskulpturer og lekeplass. Videre er det 

laget stier og beplantet i store mengder på Kalløya, som ligger like ute i fjorden. Her kan 

man legge til med båt på flytebrygge, og spasere i flotte omgivelser.

"Kaien" i Førde, som har eksistert i årtider og er et kjent begrep på folkemunnet. Bygget 

og kaiområdet ble i 2012 totalrenovert og fremstår idag som et moderne anlegg med 

restaurant/ kafé/pub og kaianlegg/gjestehavn med pumpeanlegg for diesel og bensin. 

Kaien består i tillegg til kontor/-restaurantbygget av helt nye moderne kaiområder. 

Kaiområdet består blant annet av over 80 meter dypvannskai, gjestehavn med betong-

flytebrygger og døgnåpent pumpeanlegg med avgiftsfri diesel og bensin (kortbetaling). 

Kaiområdet har flere uttak for vann og strøm mot betaling.På Liereid kan man virkelig 

nyte norsk sommer på sitt beste!
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Del 2 - Liereid - Hovedbruk

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0392/20

Adresse:
Liereid - Hovedbruk, 5554 Liereid

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 29 Bnr. 17 + Gnr. 29 Bnr. 43 i Sveio
kommune

Eier:
Hjemmelshaver: Kåre Olav Krogenes
Selger: Viewpoint Eiendomsutvikling AS

Prisantydning:
1 990 000,-

Kjøpers omkostninger:
49 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
62 222,- (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:
Tomter

Eierform:
Eiet

Om eiendommen:
Stor eiendom som har vært utgangspunkt for 
utskilling av hyttefelt hvor det er skilt ut 25 
eiendommer. Med i salget følger hovedbruket 
samt utskilt og regulert tomt (gnr. 29, bnr, 43 - 
2 511 m2). På hovedbruket kan det være 
potensiale for å skille ut ytterligere tomter, 
samt å dele den utskilte tomten som medfølger.

Tidligere ansatt i Sveio kommune, Kristian 
Råsberg har gjort en vurdering av dette som 
følger vedlagt. I dette scenarioet foreslås totalt 
4 nye tomter, slik at man har 5 tomter for evt. 
videresalg/utbygging. Dette er imidlertid 

usikkert om man får til, samtidig som det etter 
Råsbergs vurdering vil kreve omregulering. 
Kjøper har med andre en vei å gå for å evt. få 
dette til og risikoen påhviler fullt og helt kjøper.
Nåværende eier har også vurdert fortetting 
nærmere sjøen, men det er ikke blitt utført 
noen videre vurdering av dette.

På eiendommen ligger et stort naust som er 
felles boder til hytteeierne, samt flytebrygge 
med utriggere. Det er også anlagt privat 
septikkanlegg for hyttefeltet. Eventuell 
videreutvikling/regulering/fortetting av 
eiendommen vil medføre at disse fasilitetene 
må søkes utvidet og må utvides.

De fleste eiendommene som har skilt ut har 
rettigheter til veg, båtplass og bodplass, samt 
andre tinglyste rettigheter. Kontakt megler for å 
få dette oversendt. Det registreres at det er 
noe «rot» i tinglyste rettigheter slik at enkelte 
hytteeiere mangler rettighetene sine tinglyst. 
Dette bør ryddes opp i slik at hytteeierne får 
tinglyst rettighetene de har krav om.

Opprinnelig felt var planlagt med 13 hytter og er 
i senere tid fortettet. De første kjøperne 
tinglyste rettigheter til diverse 
parkeringsarealer mm. som virker som ikke er 
hensynstatt/vurdert i den videre utviklingen av 
feltet. Kontakt megler for å få dette forklart.

De øvrige hytteeierne på feltet er generelt 
negative til fortetting av området.

Kort oppsummert: «Best case» er godkjent 
omregulering av deler av eiendommen til 
videreutvikling og oppføring av flere hytter. 
«Worst case» er 1 stk. hyttetomt i tillegg til at 
man vil eie omkringliggende areal til eventuelle 
fremtidige lempinger i strandsonen.

Beskaffenhet:
Eiendommen er ikke opparbeidet, foruten veg 
og kaianlegg. Strandlinje på omlag 480 meter 
(denne er oppmålt i kart og derfor unøyaktig).

Tomteareal:
Gnr. 29 Bnr. 17: 61 467 m2
Gnr. 29 Bnr. 43: 2 511 m2 m2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

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

Velforening:
Liereid Velforening består av dagens hytteeiere 
og sørger for vedlikehold av veg, avløpsanlegg, 
kai-anlegg og naust – samtidig som de har 
tinglyste rettigheter til dette. Eventuelle utskilte 
eiendommer vil måtte ta del i velforeningen. For 
tiden er velforeningsavgiften kr. 4.500 per år 
per hytte som har bod/båtplass.

Vei, vann og avløp:
Pt er det godkjent avløp fra 25 hytter i feltet. 
Ved en eventuell utviding av feltet med flere 
hytter, må avløpsanlegget oppgraderes og det 
må søkes om ny utslippstillatelse. Eiendommen 
grenser til fylkesvei, og har tilkomst direkte fra 
denne.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest på felles sjøhus foreligger.

Spesielle forhold - Kjøp av konkursbo:
Eiendommen selges for Viewpoint 
Eiendomsutvikling AS (konkurs). Bobestyrer har 
abandonert eiendommen og eiendommer har da 
gått tilbake til skyldner (Viewpoint 
Eiendomsutvikling AS). Salget styres i samråd 
med panthaver (Handelsbanken). Kjøper er 
innforstått med den risikoen det innebærer å 
kjøpe av et konkursbo. Det finner sted en 
vesentlig risikooverføring fra konkursboet og til 
kjøper ved at det er en tilnærmet ikke-
eksisterende mulighet til reklamasjon.

Regulering:
Planstatus: Eiendommen omfatter 
fellesarealene til et helt hyttefelt. Det er flere 
arealformål, blant annet hytteområde, 
fellesnaust, småbåthavn, veinett og friområde. 
Reguleringsplanens bestemmelser for de ulike 
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formålene er gjeldende.

Tinglyste forhold/servitutter:
Se vedlagt grunnbok.

Konsesjonsplikt:
Kjøper(e) må fylle ut egenerklæring om 
konsesjonsfrihet.

Meglers vederlag:
Provisjon - Fastpris: kr. 62 500,-
Markedspakke: kr. 12 500,-
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 er et selskap (AS) som driver med 
eiendom og har ikke anledning til å tegne 
boligselgerforsikring. Kjøper har samme 
rettigheter etter avhendingsloven, uavhengig av 
om selger har tegnet boligselgerforsikring eller 
ikke.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper (ikke 
dersom profesjonell part) 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:
06.11.200

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":
Eiendommen selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Eiendommen 
overdras således slik den fremstår ved 
besiktigelse med åpenbare feil og mangler. 
Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Det oppfordres til å sette seg godt inn i 
salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. 
Videre oppfordres alle interessenter til å sette 
seg inn i egenerklæringen fra selger som er 
inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke 
eiendommen nøye, gjerne sammen med 
fagkyndig person før bud inngis.

Eiendommen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved eiendommen som selger kjente eller 
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til 
å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder 
likevel bare dersom man kan gå ut fra at det 
har virket inn på avtalen at opplysningene ikke 
ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om 
eiendommen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom eiendommen ikke er i samsvar med 
opplysninger som er gitt i annonse, 
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på 
vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare 

dersom man kan gå ut fra at opplysningene har 
virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte 
er blitt rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere 
stand enn kjøper hadde grunn til å regne med 
ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl 
§ 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

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.
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Plankart
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Reguleringsbestemmelser
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Ferdigattest fellesnaust
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Grunnbok  - Bnr. 17
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Grunnbok  - Bnr. 43
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Vurdering fortetningspotensiale
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Budskjema
For eiendommen: Liereid - Hovedbruk, 5554 Liereid
Gnr. 29 Bnr. 17 + Gnr. 29 Bnr. 43 i Sveio
Oppdragsnummer: 1-0392/20
basert på salgsoppgave datert 06.11.2020
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Marius Kallevik  /  T: 90776949  /  marius@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


