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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: 

Tomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 37 Bnr. 30

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 2 990 000 + omk.

TOMT:

544 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Meget flott og 
ferdig opparbeidet 
sjøtomt klar for 
bygging
Velkommen til Vibrandsøy og den flotte Røatomten. I denne anledning er det lagt opp til 

at Røahuset skal gjenreises i Søre Løvågen. Vibrandsøy har i dag offentlig transport via 

Kolubus som driver båtransport til Røvær. Det er bosatt to familier på Vibrandsøy, derav 

en barnefamilie. På Vibrandsøy kommer en «tett» på naturen. Når høststormene kommer 

inn er det spennende å stå i Matlaug å se storhavet rulle innover svaberget. Våren har 

sin tid når Villsauene kommer med lammene sine. Om sommeren er det en fornøyelse å 

ta seg et bad i Matlaug, og se solen gå ned i havet.Tenk å være så på landet midt i 

Byen. Det er denne tomten vi nå selger ferdig opparbeidet og rammetillatelse er gitt. 

Eiendommen bør sees!
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Tomten er klar for bygging
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En meget praktisk havn Førsteklasses håndtverk



Fra tomten har man en nydelig utsikt
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Slik skal Røahuset se ut når det er ferdig. Det stilles krav til både farge og materialvalg følges slik bildet og en helhetlig plan viser
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Luftfoto som viser utsynet mot nord
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Vibrandsøy
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Vibrandsøy - 
Søre Løvågen 
Idyllisk paradis rett utenfor for Haugesund 

Velkommen til idylliske Vibrandsøy - En øyperle like vest for den tettbygde byøyen 

Hasseløy.  Sentrumskjernen i Haugesund ligger kun 2 minutter fra med båt. 

Vibrandsøysundet skiller Vibrandsøy fra Hasseløy. Selv om Vibrandsøysundet er smalt 

er Vibrandsøy ikke landfast og her finnes ingen veier for biler. Vest for Vibrandsøy ligger 

Karmsundet og nordspissen av Karmøy med Vikjå og Storøy. Det som samlet omtales 

som Vibrandsøy er i egentlig en rekke mindre øyer som er delvis knyttet sammen av 

utfyllinger og småbruer. Disse er fra sør Vibrandsøy, Åkerøy, Varøy, Gardsøy og 

Sørhaugøy lengst nord. Sørspissen på Vibrandøy som ligger inne i Karmsundet heter 

Møllerodden.I 2008 ble det vedtatt at Haugesund kommune overtok den delen av øya 

som Knutsen arvingene eide og i 2009 ble øyen omregulert. I reguleringsplanen for 

Vibrandsøy fra 2009 er et bærende prinsipp at bygninger som har stått på Vibrandsøy 

før skal kunne gjenreises. 

I denne anledning er det lagt opp til at Røahuset skal gjenreises i Søre Løvågen. Det er 

denne tomten vi nå selger ferdig opparbeidet. Det gjenreiste Røahuset er tegnet med 

identisk fotavtrykk og volum som originalt og med sjøfasade mot nord tilnærmet lik 

originalt. Vest- og sørfasaden er tilpasset ny bruk som bolig/fritidsbolig innenfor 

sjøhusets arkitektoniske vokabular.  Tegningene som er laget av arkitekt Bjarne 

Skattkjær viser Røahuset som en fritidsbolig.



Vibrandsøy
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En meget praktisk havn
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Del 2 - Vibrandsøy

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0066/21

Adresse:
Vibrandsøy, 5523 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 37 Bnr. 30 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Harald Thaule og Sissel Schistad Thaule

Prisantydning:
2 990 000,-

Kjøpers omkostninger:
74 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
76 122,- (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

Tilstandsrapport:
Det er ikke foretatt en fagkyndig teknisk 
vurdering av boligen, og interessenter bør 
derfor gjennomgå eiendommen med ekstra 
nøysomhet, gjerne sammen med fagkyndig.

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

Beskaffenhet:
Tomten er ferdig opparbeidet og det er anlagt 
flott natursteinskai. Selger har lagt ned 
betydelige ressurser for å bygge eiendommen 
opp.

Tomteareal:
544 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:
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.

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:
Offentlig vann og avløp. 
Ligger klar til tilkobling i sjøen rett utenfor 
tomten.

Diverse:
Tegningene som er laget av arkitekt Bjarne 
Skattkjær viser Røahuset som en fritidsbolig i 
2. etasje og med naust- og hagestuefunksjoner 
i første etasje.

– Derfor er sjøhuset tegnet lavere over sjøen 

enn om 1. etasje  var bolig. Dersom nye eier 
skulle ønske 1. etasje som boligareal, må dette 
søkes endret før igangsetting. Det gjenreiste 
Røahuset som omsøkt vil legge seg inn i 
bygningsmiljøet i Søre Løvågen på tilforlatelig 
vis og fylle et gammelt tomrom der.

Sjøhuset som gjenreist må være rødt av farge, 
dørene på bygget skal være røde eller grønne, 
og fargesettingen skal avklares med 
byantikvaren. Også takvinduer, utebelysning og 
større grep utendørs avklares med 
byantikvaren, og det er også krav blant annet til 
at alt utvendig mur pusses eller slemmes, at alt 
utvendig treverk utføres i høvlet furu 
kjernetrevirke, at ytterkledningen er ufalset, 
takket blir tekket med uglassert tegl likest mulig 
gammel tegl og at takrennene er i sink.

Derfor er sjøhuset tegnet lavere over sjøen enn 
om 1. etasje  var bolig. Dersom nye eier skulle 
ønske 1. etasje som boligareal, må dette søkes 
endret før igangsetting. Det gjenreiste 
Røahuset som omsøkt vil legge seg inn i 
bygningsmiljøet i Søre Løvågen på tilforlatelig 
vis og fylle et gammelt tomrom der.

Rammetillatelse og igangsettelsestillatelse er 
gitt, og alt er lagt til rette for å starte bygging 
på tomten. 

Vibrandsøy har i dag offentlig transport via 
Kolumbus som driver båtransport til Røvær.

Det er bosatt to familier på Vibrandsøy, derav 
en barnefamilie.

På Vibrandsøy kommer en «tett» på naturen. 
Når høststormene kommer inn er det 
spennende å stå i Matlaug å se storhavet rulle 
innover svaberget. Våren har sin tid når 
Villsauene kommer med lammene sine. Om 
sommeren er det en fornøyelse å ta seg et bad 
i Matlaug, og se solen gå ned i havet. Tenk å 
være så på landet midt i Byen.

Regulering:
Eiendommen er regulert under reguleringsplan - 
RL 1598 - Vibrandsøy

Vibrandsøy er helhetlig regulert for å sikre 
kulturarv, friluftsliv og naturverninteresser. I 
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denne planen inngår hovedbruket som sammen 
med det mindre nabohuset i nord 
(«Sveiserboligen») utgjør reguleringsområde G. 
Markene som omgir delområde G er regulert til 
naturvernområde og kan ikke bygges ned. 
I 2008 ble det vedtatt at Haugesund kommune 
overtok den delen av øya som Knutsen 
arvingene eide og i 2009 ble øyen omregulert. I 
reguleringsplanen for Vibrandsøy fra 2009 er et 
bærende prinsipp at bygninger som har stått 
på Vibrandsøy før skal kunne gjenreises.

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

1106/37/30:
26.02.1948 - Dokumentnr: 442 - Opprettelse av 
matrikkelenheten
EIENDOMMEN OVERFØRT FRA ANNEN 
KOMMUNE  

20.11.2017 - Dokumentnr: 1293512 - Registrering 
av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1106 Gnr:37 Bnr:40 

01.02.2018 - Dokumentnr: 387535 - Registrering 
av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1106 Gnr:37 Bnr:41

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.
Prosentsats: 1,5 %.
Markedspakke: kr. 22 900,-
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 
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.

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:
04.01.2022

Lovanvendelse:
Eiendommen selges etter reglene i 
avhendingsloven:
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med 
det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter 
seg grundig inn i alle salgsdokumentene, 
herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og 
selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med 
forhold som er tydelig beskrevet i 
salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i 
salgsdokumentene kan ikke påberopes som 
mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper 
har lest dokumentene. Alle interessenter 
oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, 
gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. 
Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre 
gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent 
med ved undersøkelsen.  
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler 
vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler 
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eller en bygningssakyndig før det legges inn 
bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det 
kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type 
og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det 
samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt 
uriktige opplysninger om eiendommen og dette 
har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt 
brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for 
slitasje og skader kan ha oppstått. Slik 
bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan 
avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som 
nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og 
skader som nødvendiggjør utbedring, er 
innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke 
utgjøre en mangel. 

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik 
mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at 
avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. 

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller 
erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader 
opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  

Dersom kjøper ikke er forbruker selges 
eiendommen «som den er», og selgers ansvar er 
da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, 
herunder oppfordringen om å undersøke 
eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som 
ikke anses som forbrukere. For vurdering av et 
eventuelt innvendig arealavik gjelder avhl. § 3-8.

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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Byggetegninger

46



Kart over eiendommen
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Rammetillatelse
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Rammetillatelse
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Vurdering - Antikvar
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Kommuneplankart
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Reguleringskart
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Grunnkart
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Eiendomskart
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