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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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ØyvindHasseløy
Eiendomsmegler MNEF

T: 92 06 35 07

oyvind@meglerhuset-rele.no

Øyvind Hasseløy er med sitt enorme nettverk, glimt i 

øyet og forkjærlighet for den gode samtalen et kjent 

og kjært fjes i Haugesund. Øyvind er en av våre mest 

erfarne og best lokalkjente meglere, også når det 

gjelder hyttemarkedet. Han har en energi og et 

pågangsmot som smitter over på både kolleger og 

kunder.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 77 Bnr. 43

i Tysvær kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 500 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 119 m2 

Bra: 606 m2

TOMT:

4800 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Velholdt småbruk 
med bolighus, 3 
garasjer, låve og 
anneks
Velkommen til Stakkestadvegen 143. Meget sjarmerende småbruk med en strategisk og 

attraktiv beliggenhet på Stakkestad. Eiendommen som er på 4,8 mål er bebygget med 

bolighus, 2 doble garasjer, enkel garasje, anneks og stor låve. Pent opparbeidet eiendom 

med gressplen og stort gårdstun. Den ene av garasjene er nyere og med god høyde. 

Låven har låvebro, silo med møkkakjeller. Traverskran, høytørke, sauehus,dyrebinge, 

potetkjeller og silorom. Fra eiendommen er det kun få minutters kjøring til Førresdalen 

som har egen barneskole (Førre skule). Kort vei til Frakkagjerd og Haugesund.
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Tysvær - Førresfjorden

TYSVÆR - FØRRESFJORDEN STAKKESTADVEGEN 143

Beliggende i 
landlige og 
naturskjønne 
omgivelser med 
flott natur
Barneskole og flotte turløyper i nærområdet

Stakkestad - Beliggende i landlige og naturskjønne omgivelser med flott natur. 

Barneskole og flotte turløyper i nærområdet. Stakkestadvannet like ved. Ny turløype til 

Valhest er like i nærheten. Her ligger alt til rette for å realisere drømmen om en landlig 

eiendom med god plass. 
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Planløsning

Innhold
Innholdsrik bolig med god planløsning

Bolighuset inneholder:

Hovedplan: Yttergang, toalettrom, hall, soverom, kjøkken og 2 stuer

2.etg: 3 soverom hvor det ene kan benyttes som loftsstue, bad og kott

Kjeller: Kjellerrom og egen utgang/inngang 

Garasje 1: Dobbel garasje i enkel stand. 2 vippeporter

Garasje 2: Enkel garasje i enkel stand

Garasje 3: Romslig dobbelgarasje med 2 store aluminiumsporter (Ledd), God plass til 

traktor, bil og båt. Løpekatt i tak

Anneks: Innredet og isolert med mønet tak

Låve: Silorom, låvebru, silo, møkkakjeller, dyrebinge, hønsehus, høytørke og sauehus. 

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



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

U.

2.
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Del 2 - Stakkestadvegen 143

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0295/20

Adresse:
Stakkestadvegen 143, 5563 FØRRESFJORDEN

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 77 Bnr. 43 i Tysvær kommune

Eiers navn:
Kjetil Kyvik Veim, Kjersti Tveito Veim

Prisantydning:
3 500 000,-

Kjøpers omkostninger:
87 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
100 372,- (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:
Enebolig

Eierform:
Eiet

Utleie:
Eiendommen kan leies ut i sin helhet

Standard:
Bolighuset har nyere bordkledning, vinduer og 
taktekking utvendig. Innvendig er huset delvis 
modernisert og er holdt i lyse farger i alle rom. 

Hovedplan:
Yttergang med fliser på gulv , tapet på vegger 
og malte takplater i tak, hall med parkett på 
gulv, malte takplater i tak og tapet på vegger, 
wc med fliser på gulv og malte vegger/tak, 
kjøkken med laminatgulv og nyere hvit 
kjøkkeninnredning, dobbel stue med laminatgulv 

og malte takplater i tak. Tapet på vegger. Stue 
har ved ovn og varmepumpe. Soverom på 
hovedplan har laminatgulv og malte takplater. 
Tapet på vegger

2.etg: 

Soverom har laminatgulv og malte vegger og 
tak. Bad har belegg på gulv og respatex 
våtromsplater på vegger. Det er montert 
dusjkabinett og vask. Panelovn på vegg.

Kjeller: Enkel standard med betonggulv og 
vegger

Areal:
P-rom: 119 m² 
Bra: 606 m² 
S-rom: 48 m² 

Anneks
Bruksareal: 
1. etasje: 8 kvm
Primærrom:
1. etasje: 8 kvm Primærrom

Enebolig
Bruksareal: 
Kjeller: 58 kvm
1. etasje: 65 kvm
2. etasje: 48 kvm
Primærrom:
1. etasje: 65 kvm Primærrom
2. etasje: 46 kvm Primærrom

Garasje (eldre)
Bruksareal: 
1. etasje: 35 kvm

Garasje (Nyere)
Bruksareal: 
1. etasje: 42 kvm

Garasje (Ved boligen)
Bruksareal: 
1. etasje: 42 kvm

Låve
Bruksareal: 
1. underetasje: 91 kvm
Kjeller: 77 kvm
1. etasje: 132 kvm

Uthus/kaninbur
Bruksareal: 
1. etasje: 8 kvm

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1960 ifølge selger

Modernisert:
.Bolighuset har nyere kledning, vinduer og 
taktekking

Antall soverom:
4 soverom 

Parkering:
God parkering på egen eiendom

Forsikringsselskap:
IF

Polisenr:
3617972

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Bolighus trolig oppført på 
1960 tallet. Oppført på grunnmur i betongstein. 
Betonggulv. Yttervegger i bindingsverk, som 
utvendig er kledd med trepaneler. Saltak i 
trekonstruksjon som utvendig er tekket med 
betongstein. 

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 23.01.2021 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk og vedfyring
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

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

Beskaffenhet:
Stor tomt på omlag 4,8 dekar, hvorav ca. 0,2 
dekar utgjør fulldyrket jord iht NIBIO.
Tomteareal er hentet fra matrikkelbrev.

Tomteareal:
4800 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Bebyggelse:
Eiendommen er bebygget med bolighus, 2 doble 
garasjer, enkel garasje, anneks og låve

Barnehage/Skole/Fritid:
Kort vei til Førre barneskole

Skolekrets:
Førre skule (Barneskole)

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:
8 816,- per år.
De kommunale avgiftene omfatter vann, feiing, 
1. stk. standard renovasjonsabonnement à 
2.678,- samt slamgebyr for à 1.210,- per år 
(2020). 

Det tas forbehold om endringer og avvik i 
overnevnte gebyrer.

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

Hvitevarer:
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.

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

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann, privat 
avløp (septik) og privat veg

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det er ikke fremlagt ferdigattest fra Tysvær 
kommune

Diverse:
Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.
Det ikke foreligger bygningstegninger, og at 
megler derfor ikke får kontrollert bruk osv.

Sammendrag selgers egenerklæring:
Selger har ikke bebodd eiendommen etter at 
den ble ervervet. Selger opplyser at det har 
vært mus i kjeller

Regulering:
Eiendommen ligger i et område regulert til LNF - 
Hensynsone landbruk

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1146/77/43:
25.02.2015 - Dokumentnr: 172078 - 
Bestemmelse om veg

Rettighetshaver:  Knr:1146 Gnr:77 Bnr:4 
Gjelder denne registerenheten med flere 

01.12.2014 - Dokumentnr: 1052008 - 
Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1146 Gnr:77 Bnr:4

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

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er over to mål, og krever 
egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Odelsrett:
Ikke odel på eiendommen

Bo- og driveplikt:
Det er ikke bo og driveplikt

Meglers vederlag:
Meglers vederlag - 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 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 
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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:
29.01.2021

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:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92063507

oyvind@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92063507
oyvind@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.

TYSVÆR - FØRRESFJORDEN STAKKESTADVEGEN 143



Egenerklæringsskjema

39



Egenerklæringsskjema

40



Egenerklæringsskjema

41



Egenerklæringsskjema

42



Tilstandsrapport

43



Tilstandsrapport

44



Tilstandsrapport

45



Tilstandsrapport

46



Tilstandsrapport

47



Tilstandsrapport

48



Tilstandsrapport

49



Tilstandsrapport

50



Tilstandsrapport

51



Tilstandsrapport

52



Tilstandsrapport

53



Tilstandsrapport

54



Tilstandsrapport

55



Tilstandsrapport

56



Tilstandsrapport

57



Tilstandsrapport

58



Tilstandsrapport

59



Tilstandsrapport

60



Tilstandsrapport

61



Tilstandsrapport

62



Oversiktskart

63



Reguleringskart

64



Gårdskart

65



TYSVÆR - FØRRESFJORDEN STAKKESTADVEGEN 143



67TYSVÆR - FØRRESFJORDEN STAKKESTADVEGEN 143



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.
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