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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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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 - Visnesvegen 347

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig og råtomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 79 Bnr. 42 og 126

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 500 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 111 m2 

Bra: 169 m2

TOMT:

317 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Enebolig med 
separat råtomt. 
Renoverings-
objekt.
Bolig over tre plan, i idylliske Visnes. 

I tillegg medfølger råtomt, over veien. 

Boligen har behov for renovering.
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Karmøy - Visnes

25KARMØY - VISNES VISNESVEGEN 347

Vakre Visnes!
Landlig og barnevennlig beliggenhet...

Eiendommen befinner seg på Visnes, på vestsiden av Nord-Karmøy. Nærmeste butikk og 

skole ligger på Avaldsnes, noen minutters kjøring i retning Haugesund. 

Visnes er et gammelt gruveområde, som i dag er blitt et friluftseldorado med et 

historisk bakteppe. Her er det flotte turløyper, parker og rester av et ærverdig 

industrieventyr.



Planløsning

Innhold
I eiendommens underetasje finner man uinnredet kjellerrom, med utgangsdør til 

gateplan.

I hovedetasjen er det gang, bad, kjøkken, stue og trapperom.

I 2. etasje finner man gang, garderobe, baderom og tre soverom.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

1.

2.



Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.
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Del 2 - Visnesvegen 347

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0426/20

Adresse:
Visnesvegen 347, 4262 Avaldsnes

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 79 Bnr. 42 og 126 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Haugaland Tingrett

Prisantydning:
1 500 000,-

Kjøpers omkostninger:
37 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
38 872,- (omkostninger totalt)

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

Eiendomstype:
Enebolig + råtomt

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Overflater av forskjellige materialer. På gulvet er 
en del parkett, malte/lakkerte tregulv og belegg. 
Fliser på gulv i baderom på hovedplan. Vegger 
med noe tapet, noe malt panel/tømmer og 
hovedsakelig plater på baderommene. 
Hovedsakelig malt panel i himling.

Enkel kjøkkeninnredning. Baderommet i 2. etasje 
er det som er i best stand, og inneholder 
gulvmontert toalett, baderomsmøbel og 
badekar. I hovedetasjen inneholder badet 
gulvmontert toalett, dusjnisje og 
baderomsmøbel med vask.

Det er en eldre varmepumpe i stue, samt 
vedovn. Varmepumpen fungerte primo januar 
2021, men kan tenkes å nærme seg utløp av 
funksjonstid. Vedovn er ikke funksjonstestet.

Areal:
P-rom: 111 m² 
Bra: 169 m² 
S-rom: 53 m² 

Primærrom beskrivelse:
1. etasje, 61 m2: Gang, bad, kjøkken, stue og 
trapperom.
2. etasje, 50 m2: Gang, bad og 3 soverom.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1900

Antall soverom:
3 soverom 

Antall rom:
4 rom 

Parkering:
Parkering i offentlig gate etter gjeldene 
bestemmelser.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Bolig bygget i 1900. Boligen er oppført i 
grunnmur i sparesteinsmur. Betonggulv. 
Etasjeskillere i tre. Yttervegger i tømmer som er 
utvendig kledd med trepaneler. Saltak med 
bærende åser og taktro i furu. Taket er 
utvendig tekket med skifer. 

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 07.01.2021 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Verditakst:
1 500 000,-

Oppvarming:
Varmepumpe, vedovn eller strøm.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Ikke fremlagt for megler. Interessenter bør 
derfor legge til grunn at eiendommen har 
energiklasse G.

Beskaffenhet:
Eiendommen med bebygget bolighus består 
hovedsakelig av bygningsmasse, med 
tilhørende trapper og noen naturlige arronderte 
flater. Mye fjell/berg. I henhold til rettighet av 
1951 kan det se ut til at det er eierskap til 
bygningsmassen på bnr. 42 man erverver, mens 
tomten muligens tilhører noen andre, konferer 
megler og se punkt diverse. I tillegg medfølger 
råtomt på motsatt side av veien, se kart. Det 
foreligger ikke oppmålingsforretning, og dermed 
foreligger det ikke nøyaktige eiendomsgrenser. 
Disse vil sannsynligvis avvike fra nevnte 
tomtestørrelse ved oppmåling.

Tomteareal:
Bnr. 42: 317 m2 (ikke oppmålt), medfølger 
antagelig ikke i salget.
Bnr. 126: 772 m2 (ikke oppmålt)

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Adkomst:
Det vil bli skiltet med visningsskilt fra 
Meglerhuset Rele ved annonserte 
fellesvisninger.

Bebyggelse:
Boligen ligger i et område hovedsakelig 
bestående av boligbebyggelse.

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

Formuesverdi bolig:
1 835 327,- for 2018
Sekundær formuesverdi 509 813,- for 2018
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Kommunale avgifter:
12 666,- per år.
Herav: 
Avløp kr. 1.921
Eiendomsskatt kr. 1.378
Feiing kr. 479
Renovasjon kr. 2.994
Slam kr. 2.875
Vann kr. 3.019

Eiendomsskatt:
Eiendomsskatt pr. 2021 er stipulert til kr. 1.515,-.

Hvitevarer:
I tvangssalg gjelder spesielle regler for løsøre 
og hvitevarer, om det foreligger noen i 
eiendommen. Konferer med medhjelper.

Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr 
står igjen, gis det ingen garantier i forhold til 
tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

Vei, vann og avløp:
Ved oppføring av boligbygg på tomta må det 
påregnes tilkoblingsavgift til det offentlige 
vann- og avløpsnettet. Det vil da bli beregnet 
årlige kommunale eiendomsavgifter. Grunnlaget 
for fakturering av kommunale avgifter er de 
enkelte satser som kommunestyret vedtar 
hvert år.

I huset er det i følge papirer mottatt fra Karmøy 
kommune tilknyttet offentlig vann og privat 
septikkanlegg, som kommunen tømmer. 
Offentlig vei frem til eiendommene. Det er ikke 
usannsynlig at tilkomst til tomten, ved 
bebyggelse, må anordnes fra privat vei.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger 
ikke.

Spesielle omstendigheter rundt eiendommen:
I 1951 ble "våningshus og uthuser" på bnr. 42 
overdratt til Ole Hauge, fra Malene Hauge. 
Hjemmelshaver til grunn, den gang Alexander 
Hauge, samtykket til denne overdragelsen.  
Dette var ikke en uvanlig disposisjon på den 
tiden, og det har ikke lykkes for medhjelper å 
nøste opp i hvorvidt grunnen huset står på 
fremdeles tilhører en annen. Mye tider på at alle 

disse partene var slektninger. Kjøper må derfor 
legge til grunn at at det bare er 
bygningsmassen man kjøper. 

Med i handelen følger råtomt med eget 
bruksnummer. Det må påregnes 
tilkoblingsavgifter, kommunale avgifter med mer 
om man får godkjennelse til å bebygge tomten

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. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
- 1149/79/42:
07.04.1951 - Dokumentnr: 795 - Erklæring/avtale
SKJØTE PÅ BYGNING  
RETTIGHETSHAVER:  
HAUGE OLE  
- 15.10.1974 - Dokumentnr: 7725 - 

Erklæring/avtale
VEGVESENETS BETINGELSER FOR 
VANN/KLOKAKK  
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 08.11.1926 - Dokumentnr: 900092 - 
Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:79 Bnr:1 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  
EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE 
BRUKSNUMMER  
I tillegg fradelt fra bnr. 6,7,8,9 og 11.  
- 25.02.1971 - Dokumentnr: 1194 - Registrering av 
grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1149 Gnr:79 Bnr:125 
- 30.04.1971 - Dokumentnr: 2604 - Bestemmelse 
om gjerde
- 15.10.1974 - Dokumentnr: 7725 - 
Erklæring/avtale
VEGVESENETS BETINGELSER FOR 
VANN/KLOKAKK  
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 30.04.1971 - Dokumentnr: 2603 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:79 Bnr:1 
EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE 
BRUKSNUMMER  
I tillegg fradelt fra bnr. 6,7,8,9 og 11.  
- 16.03.2016 - Dokumentnr: 227518 - 
Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1149 Gnr:79 Bnr:211 
- 1149/79/126:
07.04.1951 - Dokumentnr: 795 - Erklæring/avtale
SKJØTE PÅ BYGNING  
RETTIGHETSHAVER:  
HAUGE OLE  
- 15.10.1974 - Dokumentnr: 7725 - 
Erklæring/avtale
VEGVESENETS BETINGELSER FOR 
VANN/KLOKAKK  
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 08.11.1926 - Dokumentnr: 900092 - 
Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:79 Bnr:1 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  
EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE 
BRUKSNUMMER  
I tillegg fradelt fra bnr. 6,7,8,9 og 11.  
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- 25.02.1971 - Dokumentnr: 1194 - Registrering av 
grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1149 Gnr:79 Bnr:125 
- 30.04.1971 - Dokumentnr: 2604 - Bestemmelse 
om gjerde
- 15.10.1974 - Dokumentnr: 7725 - 
Erklæring/avtale
VEGVESENETS BETINGELSER FOR 
VANN/KLOKAKK  
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 30.04.1971 - Dokumentnr: 2603 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:79 Bnr:1 
EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE 
BRUKSNUMMER  
I tillegg fradelt fra bnr. 6,7,8,9 og 11.  
- 16.03.2016 - Dokumentnr: 227518 - 
Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1149 Gnr:79 Bnr:211

Legalpant:
Kommunen har legalpant i eiendommen for 
eventuelle ubetalte kommunale skatte- og 
avgiftskrav.

Konsesjonsplikt:
For erverv av tomten kreves det egenerklæring 
om konsesjonsfrihet.

Odelsrett:
Ingen odel.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag reguleres ihht. 
tvangsfullbyrdelsesloven m/ forskrift.

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:
Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger 
skal være kreditert meglers klientkonto og 
skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge 
innen to virkedager før overtagelse. Forøvrig 
vises det til tvangsfullbyrdelsesloven og punkt 
diverse i salgsoppgaven.

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:
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.

Tilbud på lånefinansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med 
Handelsbanken i Haugesund som sikrer kunder 
av Meglerhuset Rele fordelaktige betingelser i 
banken. Megler kan formidle kontakt med 
rådgiver i banken dersom dette er ønskelig. 
Meglerhuset Rele mottar ikke provisjon fra 
Handelsbanken.

Salgsoppgavedato:
22.01.2021

Lovanvendelse:
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

Ansvarlig megler:
Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig / Jurist / Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 99246965
torbjorn@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:
Reglene for budgivning fremgår av budskjema, 
som ligger vedlagt i salgsoppgave. Siden 
reglene er vesentlig annerledes enn "vanlig" 
anbefales det å konferere med medhjelper før 
man legger inn bud.
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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


