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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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Del 1 - Haukaberg

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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EIENDOMSTYPE: 

Tomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 148 Bnr. 12

i Vindafjord kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 090 000 + omk.

TOMT:

721 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Ålfjorden -Tosvoll 
- Haukaberg 
hyttefelt

Velkommen til Haukaberg hyttefelt beliggende til attraktive Ålfjorden - Hyttetomten 

ligger høyt i terrenget og fra hytta som bygges vil man få en flott utsikt mot sjøen og 

landskapet rundt. Fra eiendommen er det kort avstand med til sjøen hvor det er oppført 

et flott kaianlegg med kai betong, stor flytebrygge/ bølgebryter i betong samt felles 

naustbygg med egen bod. Her kan man realisere hyttedrømmen og ta del i miljøet på 

feltet og ikke minst få tilgang til Ålfjorden som er en svært ettertraktet 

hyttedesitanasjon.
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Skjold

SKJOLD HAUKABERG

Ålfjorden
Nydelig utsikt både utover Ålfjorden

Tomten ligger fritt plassert på Haukaberg hyttegrend med utsikt både utover Ålfjorden 

og innover kulturlandskapet.

Det er vei til sjøbod/båtplass i Tosvollvika like nedenfor. Ved kaien er det treterasse og 

strand med bademulighet. Båtplass i helårs betongflytebryggeanlegg. Eiendommen er 

perfekt om dere ønsker et tilbaketrukket sted i rolige, landlige omgivelser og samtidig ha 

kort vei til både Haugesund og Stavanger. Idyllisk og solrik beliggenhet helt ned til 

Ålfjorden med alt sjøen har å tilby rett utenfor døren. 

Tar du sjøveien utover Ålfjorden er du midt i smørøyet med tanke på beliggenhet. Her 

finnes mange flotte bade og fiskeplasser. Ta for eksempel båten over til Plassabakeriet 

for litt godt bakverk eller ta båten og besøk venner på hytta. Muligheten er mange fra 

denne flotte beliggenheten.

Kort vei til både Isvik og Aksdal hvor dere finner et godt utvalg av servicetilbud med 

blant annet matbutikk (Meny), apotek, frisør, bakeri, jernvare, flott badeanlegg, 

klatrevegg, idrettshall, kino m.m. Eiendommen har også part i et jaktløyve
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Del 2 - Haukaberg

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0118/21

Adresse:
Haukaberg, 5574 SKJOLD

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 148 Bnr. 12 i Vindafjord kommune

Eiers navn:
Oddvar Arne Østensvik

Prisantydning:
1 090 000,-

Kjøpers omkostninger:
27 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr

------------
28 622,- (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:
Tomt

Eierform:
Eiet

Parkering:
Tomtekjøper har rett til 2 parkeringsplasser på 
opparbeidet parkeringsplass i tomtegrensen.

Beskaffenhet:
Skrånet og lett kupert tomt - Ved bygging av 
hytte på tomten vil hytta få en flott utsikt mot 
sjøen

Flott utsiktstomt med kort avstand til sjø - 
Felles kai/bryggeanlegg med andel i naust.  Her 
ligger alt til rette for å bygge din egen 
drømmehytte på en av de flotte tomtene i 
dette området. Tomten har fremlagt vei, vann 

og kloakk (felles septikanlegg)  

Det er ikke er byggeklausul på tomten. Det vil si 
at kjøper av tomten ikke er bundet av valg av 
hytteleverandør. Dog må kjøper forholde seg til 
de begrensninger og vilkår som fremkommer av 
de gjeldende planbestemmelsene for området.

Avvik fra arealet vil forekomme.

Tomteareal:
721 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Adkomst:
Kjør ca. 25 km fra Haugesund mot Skjold, ta til 
venstre mot Dalavik, og videre opp til venstre 
mot Håvik. Kjør over 2 fartsdumper og ta til 
høyre inn på en grusveg som leder gjennom 
feltet rett på tomten.

Bebyggelse:
Eiendommen ligger i et regulert hytteområde 
med spredt hyttebebyggelse. Tomten som 
selges har fremlagt vei, vann og kloakk (Felles 
septikk) Nabolaget har etablert bebyggelse og 
fremstår som etablert

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:
Ved oppføring av boligbygg på tomta må hytta  
tilkobles  vann- og avløpsnettet på feltet. Det er 
anlagt felles septikkanlegg.  Det vil kunne 
tilkomme en tilkoblingsavgift, samt vil det bli 
beregnet årlige, kommunale eiendomsavgifter. 
Grunnlaget for fakturering av kommunale 
avgifter er de enkelte satser som 
kommunestyret vedtar hvert år.

Eiendomsskatt:

Eiendomsskatt kr 276 for ubebygd tomt per 
22.03.2020.

Velforening:
kr 4 000,- per år. Eller betales det for 
vedlikehold etter behov. 

Dugnad 2 ganger årlig.

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:
Det har blitt lagt frem strøm, kloakk, vann og 
drensrør til tomt.
Tomtekjøper har rett til å benytte opparbeidet 
vei. Privat septiktank som er på plass.
Veg: Privat (felles for feltet) 
Vann: Privat 
Avløp og renovasjon: Felles septikkanlegg

Diverse:
Hyttefelt med nyere hytter som fortsatt er 
under utvikling. Etterspurt beliggenhet til 
Ålfjorden. Ingen byggeklausul.

Regulering:
Eiendommen er regulert til fritidsformål og er 
regulert under detaljregulering for Haganes 
hytteområde. Reguleringsbestemmelser er 
vedlagt salgsoppgaven. Selger har tidligere sett 
på mulighetene for oppføring av hytte og har 
sett på muligheten for å føre opp hytte på 100 
kvm BYA. 

Hyttene skal førast opp i ein etasje utan kjellar 
eller loft. Frittliggjande uthus er ikkje
tillate. Hytter som ligg meir enn 100 meter frå 
sjø kan ha grunnflate på inntil 135 m2 BYA. 
Parkeringsplassar kjem i tillegg. 
Gesimshøgde skal vere maksimalt 3.5 meter og 
mønehøgd maksimalt 5.5 meter, målt frå 
gjennomsnittleg planert terreng.
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Grunnmur/pelar skal ikkje vere høgare enn 1,0 
meter

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

Servitutter:
2005/11517-2/47 22.12.2005 BESTEMMELSE OM 
VEG
Rettighet hefter i: KNR: 1160 GNR: 148 BNR: 2
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser

2013/794125-1/200 19.09.2013 BESTEMMELSE 
OM NAUSTPLASS
Rettighet hefter i: KNR: 1160 GNR: 148 BNR: 3
Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 
06.06.2020 21:17 – Sist oppdatert 06.06.2020 
21:15
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 
2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 
1 av 2
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED 
FLERE

2013/794125-2/200 19.09.2013 BESTEMMELSE 
OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 1160 GNR: 148 BNR: 3
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED 
FLERE

2013/794125-3/200 19.09.2013 BESTEMMELSE 
OM PARKERING
Rettighet hefter i: KNR: 1160 GNR: 148 BNR: 3
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED 
FLERE

2013/794125-4/200 19.09.2013 BESTEMMELSE 
OM BÅTPLASS
Rettighet hefter i: KNR: 1160 GNR: 148 BNR: 3
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED 
FLERE

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

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er ubebygd, mindre enn to mål og 
krever dermed egenerklæring om 
konsesjonsfrihet.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Fastprovisjon: 43.740
Markedspakke: kr. 11.500,-
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 
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 ikke tegnet boligselgerforsikring. 
Kjøper har samme rettigheter etter 
avhendingsloven uavhengig av om selger har 
tegnet boligselgerforsikring eller ikke.

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:
30.03.2021

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 
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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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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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1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i 
salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, 
varmepumper og panelovner, følger med uansett 
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og 
terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med 
varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte 
varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og 
fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og 
tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av 
selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende 
festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også 
punkt 12). 

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, 
dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte 
glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt 
baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. 
Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. 
Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller 
fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, 
medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, 
fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og 
utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og 
liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte 
aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, 
herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte 
"spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt 
utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, 
krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende 
som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel 
ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som 
styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter 
som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. 
medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral 
som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel 
medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til 
disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, 
fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi 
og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, 
fastmontert trommel til vannslange, medfølger. 
Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper 
medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne 
medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL 
medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur 
medfølger.

19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

20. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger 
der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og 
RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier 
og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver 
eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette 
derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

22. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i 
besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, 
herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, 
garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, 
skal lås og nøkler til disse medfølge.

23. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til 
bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

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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