
Prisant: 2 990 000 + omkVindafjord - Skjold/Isvik
Lensmannsvegen 44, 5574 Skjold



SKJOLD - ISVIK LENSMANNSVEGEN 442

                                                                       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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Del 1 - Lensmannsvegen 44

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Halvpart av tomannsbolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 168 Bnr. 174

i Vindafjord kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 2 990 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 148 m2 

Bra: 204 m2

TOMT:

328 m2 Eiet tomt



Kort om boligen

Flytt rett inn...

Velkommen til vakre Isvik og Lensmannsvegen 44 - Høyt og fritt beliggende i terrenget, 

med flott utsikt mot Skjoldafjorden. 

Boligen ble oppført i 2010 og fremstår som svært gjennomført og smakfull, både når det 

gjelder farge- og materialvalg. 

Oppholdsrommene er romslige og luftige! Familievennlig planløsning over tre innredede 

etasjer, med blant annet tre soverom, to store stuer, to bad av god størrelse, samt 

separat vaskerom. Solrik altan og terrasse i hhv hovedetasje og 2. etasje, samt 

skjermet/lun hage. 

I underetasjen er det gode lagringsmuligheter og garasjerom med direkte adkomst fra 

boligdelen. 

Det er montert solcellepanel på taket av boligen, hvilket er både energivennlig og 

kostnadsbesparende.
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Svært romslig stue i hovedetasje med flere innredningsmuligheter! Dekorativ vedovn og utgang til herlig altan.
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Sosial, åpen løsning mot kjøkken.

Her er god plass til både salong og spisegruppe.

Fra hallen er det trapp opp til 2. etasje og ned til garasjerom.
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Praktisk og godt utnyttet kjøkken! Smakfull, sort kjøkkeninnredning fra IKEA med integrerte hvitevarer.
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Det er god plass til utemøbler på altanen. Flott utsikt mot fjorden!
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Hovedsoverom i 1. etasje. Pen skyvedørsgarderobe og plass til dobbeltseng.
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I 2. etasje finner dere ytterligere to soverom.
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Lekkert baderom i hovedetasje av god størrelse.
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Like flott baderom i 2. etasje.

I underetasjen er det vaskerom.
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Svært romslig stue i 2. etasje med utgang til terrasse.
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Downlights i himling og parkett på gulv.
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Herlig terrasse!
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Flott utsikt mot fjorden og nærområdet.
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Lun og skjermet hage på baksiden av boligen.
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Gode parkeringsmuligheter i garasje og under altan! Boligen har solcelleanlegg på taket.
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Skjold - Isvik
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Vakre Isvik!
Kort vei til det meste...

Super beliggenhet i et veletablert og barnevennlig boligområde i Isvik.

 Eiendommens topografi gir fine utsiktsforhold mot blant annet Skjoldafjorden. 

Fra eiendommen er det kort vei til skole, barnehage, dagligvarebutikk, treningssenter og 

flotte turområder.



Planløsning

Innhold
Praktisk, familievennlig planløsning

Boligen er oppført over tre etasjer, og inneholder:

- 1. etasje/hovedetasje: Stue/kjøkken/hall, soverom, bad, vindfang og bod.

- 2. etasje: 2 soverom, stue og bad.

- Underetasje: Garasjerom, vaskerom, 2 boder, disponibelt rom/bod og gang.
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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.

2.

U
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Del 2 - Lensmannsvegen 44

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0444/20

Adresse:
Lensmannsvegen 44, 5574 Skjold

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 168 Bnr. 174 i Vindafjord kommune

Eiers navn:
Anna Jamne og Rune Idar Frøyland

Prisantydning:
2 990 000,-

Kjøpers omkostninger:
74 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
87 622,- (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:
Halvpart av tomannsbolig

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Boligen holder er god, moderne standard og 
fremstår som velholdt både utvendig og 
innvendig. Tiltalende fargevalg og utstrakt bruk 
av parkett og downlights.

Hovedetasje/1. etasje:
- Overbygget inngangsparti. Trivelig 
vindfang/entré med god plass til yttertøy. Gulv 
med laminatfliser og downlights i himling. 
- Stor stue/hall med åpen kjøkkenløsning. Flere 

innredningsmuligheter! Parkett og downlights. 
Utgang til solrik altan. Prikken over i'en er en 
dekorativ vedovn som skaper hygge og varme 
på kalde vinterdager. Fra hallen er det trapp opp 
til 2. etasje og trapp direkte ned til 
garasjerom/underetasje.
- Praktisk og godt utnyttet kjøkken. Delikat, sort 
innredning fra Ikea med integrerte hvitevarer; 
Platetopp, komfyr, mikro, oppvaskmaskin og 
kjøl/frys. Godt med oppbevarings- og 
arbeidsplass. Flott benkeplate i laminert spon.
- Soverom av god størrelse. Plass til 
dobbeltseng. Skyvedørsgarderobe med fronter i 
hvit høyglans. Downlights i himling.
- Romslig og tidsriktig bad som inneholder 
dusjhjørne med glassvegger, servant nedfelt i 
baderomsinnredning med skuffer og 
veggmontert klosett. Fliser/varmekabler i gulv 
og baderomspanel på vegger. Downlights i 
himling. Vindu som kan åpnes. Baderomsplater 
har i nedre del i våtsone trukket noe vann. Det 
er derfor noe svell i platene her. 
Ventilasjonsanlegg, samt luftespalte under 
døren.

2. etasje: 
- Meget romslig stue med mange 
innredningsmuligheter! Utgang til balkong med 
fantastiske utsiktsforhold mot Skjoldafjorden og 
området for øvrig. Parkett og downlights.
- Denne etasjen har to soverom - Ett med plass 
til dobbeltseng og ett som passer fint som 
barnerom, kontor eller gjesterom.
- Stort baderom som inneholder dusjhjørne med 
glassvegger, servant nedfelt i 
baderomsinnredning med skuffer og 
veggmontert klosett. Fliser/varmekabler i gulv 
og baderomspanel på vegger. Dobbelt stikk på 
vegg. Downlights i himling. Vindu som kan 
åpnes, ventilasjonsanlegg og luftespalte under 
dør.

Underetasje:
- Garasjerom i flukt med boligdelen - Dere kan 
med andre ord gå tørrskodd inn/ut av bilen. 
Adkomst til boligdel via trapp fra hovedetasje 
eller gang i underetasje.
- Vaskerom som inneholder opplegg for 
vaskemaskin og fordelerskap for rør i rør. Det er 
lagt klart til utslagsvask. Belegg på gulv og 
baderomspanel på vegger. Ventilasjonsanlegg 
og luftespalte under dør.

- Godt med oppbevaringsplass i to boder, samt 
disponibelt rom/bod.
- Gang med adkomst til de øvrige rommene i 
underetasjen.
- Det er klargjort for wc i denne etasjen.

For øvrig:
- Ventilasjonsanlegg.
- Brannalarmer og slukkeapparat.
- Jordfeilautomater og AMS strømmåler.
- Solcelleanlegg.

Overflater:
Gulv: Hovedsakelig parkett, fliser, belegg, 
flislaminat og betongflater.
Vegger: Hovedsakelig malte overflater. 
Baderomspanel på våtrom. Store deler av 
vegger i kjeller er plateslått men ikke ferdigstilt. 
Noe malte flater.
Himlinger: Hovedsakelig gipsplater som er 
sparklet og malt. Noe systemhimling. Takplater, 
takess i kjeller, samt i soverom i 2. etasje.

Areal:
P-rom: 148 m² 
Bra: 204 m² 
S-rom: 53 m² 

Primærrom:
Underetasje, 15 m2: Gang og vaskerom.
1. etasje, 72 m2: Gang, stue/kjøkken, bad og 
soverom.
2. etasje, 61 m2: Stue, bad og 2 soverom.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2010

Antall soverom:
3 soverom 

Antall rom:
5 rom 

Parkering:
Parkering i garasjerom i underetasje, samt i 
gårdsrom under altan.

Radonmåling:
Selger opplyser: Er foretatt radon måling med 
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eget apparat, var et nivå på rundt 800 Bq/m3. 
Er gjort tiltak med å installer radon avsug i 
garasje, ny måleverdier ligger rundt 100Bq/m3.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Enebolig i rekke oppført i 
2010. Boligen er oppført på grunnmur i 
plasstøpt betong, betonggulv. Yttervegger i 
bindingsverk som er utvendig kledd med 
trepaneler. Saltak i trekonstruksjon som er 
utvendig tekket med betongtakstein.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 26.01.2021 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk og ved. Det er vedovn i stuen.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Megler har oppfordret eier til å innhente 
energiattest for eiendommen, men denne er 
ikke fremlagt for megler.

Solcelleanlegg:
Boligen har solcelleanlegg på taket. Anlegget 
produserer rundt 1500W på det meste - Det er 
280W per panel.
Solcellepanelene har 30 år garanti på produkt 
og 30 års garanti på ytelse. Pt har panelene 
vært påmontert i ca. 1,5år.
Det er trukket opp rør, i tilfelle ønske om 
utvidelse av anlegg.

Beskaffenhet:
Pent opparbeidet tomt med plen/hageflekk, 
grus, hekk, trapper og mur. Tomta er delvis 
skrånende og delvis flat.

Tomteareal:
328 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

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:
Pt 18 283,- per år.
Herav:
Kommunale avgifter: kr 15 444,- (vann, avløp, 
branntilsyn/feiing og eiendomsskatt)
Renovasjon standard HIM: kr. 2 839,-

Avvik kan forekomme. Det tas forbehold om 
endringer i gebyrer.
Andre faste, løpende kostnader er forsikring, 
strøm, internett/kabel-TV 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 (via privat pumpekum).

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for Lennsmannsvegen 44, "del av 
tomannsbustad", foreligger og er datert 
02.02.2015. Det foreligger og godkjente 
byggetegninger. At en ferdigattest foreligger 
betyr ikke nødvendigvis at arbeider som er 
utført på eiendommen i senere tid er godkjent 
eller byggemeldt.

Diverse:
Selger opplyser at det er observert skjeggkre 
eller sølvkre i boligen.

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 som 
følger eiendommens matrikkel ved overskjøting 
til ny hjemmelshaver:
- 06.08.2008 - Dokumentnr: 636721 - 
Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1160 Gnr:168 Bnr:143

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

Konsesjonsplikt:
Ingen konsesjonsplikt.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 1,5 %.
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 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 
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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.
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Tilstandsrapport
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Egenerklæring
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Ferdigattest
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Byggetegninger
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Plankart
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Grunnkart
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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: Lensmannsvegen 44, 5574 Skjold
Gnr. 168 Bnr. 174 i Vindafjord
Oppdragsnummer: 1-0444/20
basert på salgsoppgave datert 29.01.2021



SKJOLD - ISVIK LENSMANNSVEGEN 44





DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Øyvind Hasseløy  /  T: 92063507  /  oyvind@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


