
Prisant: 400 000 + omkKarmøy - Visnes
Visnes, 4262 AVALDSNES



VISNES TOMT VISNESVEGEN2

                                                                       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 - Tomt Visnesvegen

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Tomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 79 Bnr. 126

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 400 000 + omk.

TOMT:

771 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Stor og fin råtomt 
regulert til 
boligformål

Velkommen til Visnes. Fin mulighet til å bygge seg bolig i idylliske Visnes. Råtomt med 

mange muligheter. Tomten er regulert til boligformål og er på 771 m2. Ingen 

byggeklausul. 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.
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Visnes
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Visnes
Landlig og idyllisk 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.
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Del 2 - Tomt Visnesvegen

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0468/21

Adresse:
Tomt Visnesvegen, 4262 AVALDSNES

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 79 Bnr. 126 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Haugaland Tingrett

Prisantydning:
400 000,-

Kjøpers omkostninger:
10 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
11 372,- (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:
Tomt

Eierform:
Eiet

Beskaffenhet:
Det foreligger ikke oppmålingsforretning, og 
dermed foreligger det ikke nøyaktige 
eiendomsgrenser. Disse vil sannsynligvis avvike 
fra nevnte tomtestørrelse ved oppmåling.

Tomteareal:
771 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Bebyggelse:
Boligen ligger i et område hovedsakelig 

bestående av boligbebyggelse.

Skolekrets:
Avaldsnes barneskole

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

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 kan man 
risikere at kommunen på et eller annet 
tidspunkt krever eiendommen tilkoblet det 
offentlige vann- og avløpsnettet. Det vil da 
tilkomme en tilkoblingsavgift, samt bli beregnet 
årlige, kommunale eiendomsavgifter. Grunnlaget 
for fakturering av kommunale avgifter er de 
enkelte satser som kommunestyret vedtar 
hvert år.

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.

Det er ikke usannsynlig at tilkomst til tomten, 
ved bebyggelse, må anordnes fra privat vei.

Diverse:
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.

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.

Regulering:
Tomten er regulert til boligformål ifølge 
kommuneplanen. 
Tomten er uregulert i reguleringsplanen. 

Bebyggelsen skal ikke ha høyde over 8 meter 
fra planert terreng. Høyde måles som i
tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven. 

Bebyggelsen skal ikke ha en tomteutnyttelse 
over BYA= 40%. 

Parkering:
Enebolig: 2 biloppstillingsplasser (garasje 
inkludert)
Enebolig med sekundærleilighet: 3 
biloppstillingsplasser (1 garasje inkludert)

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

1149/79/126:
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.  
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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:
På ubebygd tomt må kjøper(e) må fylle ut 
erklæring om konsesjonsfrihet.

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:
Betalingsplikt ihht tvangsfullbyrdelsesloven.

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:
Spesielle regler gjelder for tvangssalg, se 
vedlagt budskjema.

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:
15.10.2021

Lovanvendelse:
Eiendommen selges i henhold til lov om 
tvangsfullbyrdelse. Eiendommen selges som 
den står, og kjøper gjøres oppmerksom på at 
man har begrenset adgang til å gjøre gjeldende 
feil og mangler da reglene avviker noe fra 
avhendingsloven. Se vedlagt budskjema for mer 
informasjon om tvangssalg og de mest 
relevante reglene.

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:
Spesielle regler gjelder for tvangssalg, se 
vedlagt budskjema.
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Målebrev
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Kommuneplankart
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Kommunedelplankart
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Grunnkart
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Vegstatuskart
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Komuneplan
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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


