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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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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Leilighet

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 79 Bnr. 1032 Snr. 6

i Tysvær kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 2 090 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 90 m2 

Bra: 90 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 229 per måned

TOMT:

4 883 m2 Eiet, felles tomt



Kort om boligen

Her vil dere 
trives...

Velkommen til solsiden av Førresfjorden og denne flotte leiligheten! Boligen ble oppført i 

2010 og fremstår som tiltalende og tidsriktig. Smart planløsning med alt i en og samme 

etasje, samt trappefri adkomst. 

Leiligheten kan blant annet by på stue med vedovn og varmepumpe, 2 gode soverom, 

bad, vaskerom og utgang til herlig, vestvendt terrasse. I tillegg har hovedsoverommet 

egen terrasse mot øst. 

Fra boligen er det kort vei til det meste, for ikke å snakke om fjorden og de gode 

opplevelsene den medbringer! Felles parkeringsplass i umiddelbar nærhet til leiligheten.
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Romslig, lysrik stue med vedovn og flere innredningsmuligheter.
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Fra stuen er det utgang til hovedterrasse. Store vindusflater gir godt med naturlig lys!
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Åpen kjøkkenløsning mot stue. Pen, tidløs kjøkkeninnredning.
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Luftig hovedsoverom med garderobeskap og utgang til terrasse nr. 2 (østvendt).

Soverom nr. 2 - Ideelt som barnerom, gjesterom eller kontor.
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Stort, helfliset bad med dusjnisje, veggmontert klosett og servant nedfelt i baderomsinnredning. Det er varmekabler i gulv.
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Leiligheten har to terrasser av god størrelse. Hovedterrassen er vestvendt.
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Sameiet har felles parkeringsplass i umiddelbar nærhet til leiligheten.
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Tysvær - Førresfjorden

33TYSVÆR - FØRRESFJORDEN FØRRENESET 10

På solsiden av 
Førresfjorden
Super beliggenhet med kort vei til sjøen...

Boligen ligger på Førreneset, på solsiden av Førresfjorden. Området består av en god 

miks av både nyere og eldre boliger. 

Kort avstand til barnehage, skoler samt matvareforretninger på Frakkagjerd. Ellers kort 

avstand til flotte turområder bl.a. ved Aksdalsvatnet, Helgelandsfjellet og Nappatjørn 

med lysløype for å nevne noen. 

Fiskemuligheter i Førresfjorden og bademuligheter i eksempelvis Dragavika (evt. nede 

ved båthavna like nedenfor boligen.



Planløsning

Innhold
Prakrisk planløsning med alt på ett plan

Boligen ligger i 1. etasje og inneholder gang/entré, stue/kjøkken i åpen løsning, 2 

soverom, bad og vaskerom.

I tillegg medfølger frittstående utvendig bod på ca. 5 m2 like utenfor. Sameiet har 

romslig, felles parkeringsplass (i umiddelbar nærhet).
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.
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Del 2 - Førreneset 10

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0473/20

Adresse:
Førreneset 10, 5563 Førresfjorden

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 79 Bnr. 1032 Snr. 6 i Tysvær kommune

Sameiebrøk 1/24

Eiers navn:
Monika og Oddvar Sandbekken

Prisantydning:
2 090 000,-

Kjøpers omkostninger:
52 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
7 400,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
61 022,- (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,-.

Felleskostnader/Husleie:
229,- per mnd.
Felles bygningsforsikring.

Eiendomstype:
Leilighet

Eierform:
Eierseksjon

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

Standard:
Boligen holder en moderne standard. Utstrakt 
bruk av eikeparkett. Boligens fasade ble malt 
sommeren 2020.

- Overbygget inngangsparti. Her kan man f.eks 
plassere barnevogn i ly av nedbør.
- Entré/gang med eikeparkett. Plass til yttertøy i 
skyvedørsgarderobe med speilfronter.
- Stue/kjøkken i åpen, sosial løsning. Her er flere 
innredningsmuligheter. Store vindusflater gir 
godt med naturlig lys! Dekorativ vedovn skaper 
hygge og varme på kalde vinterdager. Det er og 
installert nyere varmepumpe (2019) i stuen. 
Utgang til vestvendt, overbygget terrasse.
- Pen og tidløs kjøkkeninnredning med integrert 
stekeovn og koketopp med induksjon.
- Stort hovedsoverom med garderobeskap og 
god plass til dobbeltseng. Utgang til terrasse nr. 
2 mot øst.
- Soverom nr. 2 passer fint som 
barnerom/gjesterom/kontor.
- Helfliset bad som inneholder dusjnisje, 
veggmontert klosett og servant nedfelt i 
baderomsinnredning. Varmekabler i gulv. Det er 
installert ventilasjonsanlegg i boligen, og det er 
luftespalte under døren på baderom.
- Separat vaskerom med vinyl på gulv og malt 
glassfiberstrie på vegger. Opplegg for 
vaskemaskin. Sentralstøvsuger, 
ventilasjonsanlegg, sprinkler og fordelerskap for 
rør i rør.

Overflater:
Gulv: Hovedsakelig eikeparkett. Fliser på bad og 
vinyl på vaskerom.
Vegger: Hovedsakelig malt glassfiberstrie. Fliser 
på bad. 
Himlinger: Hovedsakelig takplater/takess.

For øvrig:
-Automatsikringer og AMS strømmåler.
- Brannalarmer, pulverapparat og 
sprinkleranlegg.
- Ventilasjonsanlegg.

Areal:
P-rom: 90 m² 
Bra: 90 m² 

Samtlige rom i boligen er primærrom. Arealet er 
beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2010

Antall soverom:
2 soverom 

Antall rom:
3 rom 

Etasje:
1. etg. 

Parkering:
Sameiet har stort, felles parkeringsareal i 
umiddelbar nærhet til boligen.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Boligen er oppført i støpt 
betongsåle, betonggulv. Yttervegger i 
bindingsverk som er utvendig kledd med 
trepaneler. Etasjeskiller også i tre.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 07.01.2021 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk og ved. Boligen har balansert 
ventilasjon. Varmepumpe og vedovn i stue.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket B - Gul

Beskaffenhet:
Sameiets felles tomt er hovedsakelig 
opparbeidet med parkeringsareal og steinmurer.

Tomteareal:
4 883 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet, felles tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
591 274,- for 2019
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Kommunale avgifter:
Pt 13 552,- per år.
De kommunale avgiftene omfatter vann, avløp, 
feiing/tilsyn og renovasjon, herav:
Kommunale avgifter: kr 10 874,-
Renovasjon HIM: kr. 2 678,-

Det tas forbehold om endringer i gebyr.
Andre faste, løpende kostnader er forsikring, 
strøm, kabel-TV/internett, fellesutgifter sameie 
og lignende.

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

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for firemannsbolig - Nybygg 
foreligger og er datert 13.01.2010. At en 
ferdigattest foreligger betyr ikke nødvendigvis 
at arbeider som er utført på eiendommen i 
senere tid er godkjent eller byggemeldt.

Diverse:
Boligen er del av Sameiet Nygård Terrasse. 
Dette er et såkalt forenklet sameie uten noen 
stor grad av organisering. Sameiet har felles 
forsikring (Gjensidige) av bygningsmassen, og 
hver bolig betaler pt årlig kr. 2.742,- for sin andel 
av denne forsikringen. Sameierne besørger 
individuelt for vedlikehold/utvending maling av 
sin bolig, samt innkjøp av maling/utstyr ifm 
dette.

Regulering:
Eiendommen omfattes av følgende planer:
- Kommuneplan. Området er hovedsakelig avsatt 
til bolig og friområde.
- Reguleringsplan/endring for gnr. 79 bnr. 18 - 
Tysvær kommune, Nygård Terrasse. Plannr. 

200605. Området er regulert til bolig, lekeplass 
m.m.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende som 
følger eiendommens matrikkel ved overskjøting 
til ny hjemmelshaver:
- 15.01.2010 - Dokumentnr: 33934 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 6 
Formål: Bolig 
Tilleggsdel: Bygning og grunn 
Sameiebrøk: 1/24

Konsesjonsplikt:
Salget er konsesjonsfritt.

Styregodkjennelse:
Det er ingen krav om styregodkjenning i 
sameiet.

Meglers vederlag:
Provisjon - Fastpris: kr. 35 000,-
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 Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

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. 

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Betalingsbetingelser:
Partene skal signere kjøpekontrakt innen rimelig 

tid etter at handel er kommet i stand. Hele 
kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal 
være kreditert meglers klientkonto og skriftlig 
melding fra kjøpers bank må foreligge innen to 
virkedager før overtagelse.

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

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

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:
21.01.2021
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Lovanvendelse:
Eiendommen selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen 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.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved boligen 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 
boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom boligen 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 boligen 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.

Kontakt:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90776949
marius@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90776949
marius@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Haugesund
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Meglers skal legge til rette for en forsvarlig 
avvikling av budrunden.

I forbrukerforhold (det vil si 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.

Bud kan legges inn på finnannonsen på "gi bud 
knappen", ved meglingsoppdrag etter 
avhendingsloven. Ved elektronisk budgivning så 
kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. 
Megler kan også kontaktes for tilsendelse av 
budskjema, og budskjema finnes også i 
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. For 
annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning, se budskjema.
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Tilstandsrapport
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Egenerklæring
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Ferdigattest
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Plankart
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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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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.



Budskjema
For eiendommen: Førreneset 10, 5563 Førresfjorden
Gnr. 79 Bnr. 1032 Snr. 6 i Tysvær
Oppdragsnummer: 1-0473/20
basert på salgsoppgave datert 21.01.2021
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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


