
Prisant: 350 000 + omkSveio - Vestvik
Øklandsvegen - Tomt, 5551 Auklandshamn



VESTVIK ØKLANDSVEGEN - TOMT2

                                                                       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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Olav Jentoft
Eiendomsmegler MNEF

T: 93 49 22 24

olav@meglerhuset-rele.no

Olav Jentoft møter du som oftest med et stort smil 

om munnen. Han er en sann humørspreder både på 

jobb og privat. Vi får ofte positive tilbakemeldinger fra 

kundene våre om Olav, og det med god grunn. Han er 

en omsorgsfull og meget dyktig eiendomsmegler. Olav 

har Bachelor i Eiendomsmegling ved Handelshøyskolen 

BI.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Del 1 - Øklandsvegen - Tomt

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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EIENDOMSTYPE: 

Tomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 32 Bnr. 22

i Sveio kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 350 000 + omk.

TOMT:

Ca. 2 490 m2 Eiet tomt (ikke 

oppmålt)



10 VESTVIK ØKLANDSVEGEN - TOMT



Tomta er på ca. 2,5 mål. Oppmerking er ment som illustrasjon og vil avvike.
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Oppmerking er ment som illustrasjon og vil avvike
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Vestvik
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Vestvik
Idyllisk og landlig!

Flott beliggenhet i vakre Vestvik, på sørsiden av Bømlafjorden. Fra eiendommen tar det 

ca. 12 minutter med bil inn til Sveio sentrum, mens kjøreturen til Haugesund og Leirvik, 

Stord tar omlag 35 minutter.

Auklandshamn har egen barneskole (1. - 7. trinn), barnehage og nærbutikk (ca. 5 minutter 

unna med bil).

Rolig, idyllisk område med spredt boligbebyggelse. Nærhet til naturen og sjøen gir 

mange muligheter for friluftsliv.
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Del 2 - Øklandsvegen - Tomt

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0036/22

Adresse:
Øklandsvegen - Tomt, 5551 Auklandshamn

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 32 Bnr. 22 i Sveio kommune

Eiers navn:
Brita Flornes

Prisantydning:
350 000,-

Kjøpers omkostninger:
8 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
21 622,- (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

Kort om eiendommen:
Stor tomt i nydelige Vestvik. Tomten er på ca. 
2,5 mål (ikke oppmålt) med umiddelbar nærhet 
til naturen. Rolig beliggenhet i et område med 
spredt boligbebyggelse. Ca. 35 min kjøretur til 
Haugesund og Leirvik, Stord og ca. 12 minutter 
kjøring til Sveio sentrum. Auklandshamn har 
egen barneskole (1. - 7. trinn), barnehage og 
nærbutikk. ca. 5 minutter kjøring unna. Flotte 
turområder og nærhet til sjøen gir mange 
muligheter for friluftsliv. Siden tomta ligger ved 
fylkesvegen, må en søke om dispensasjon fra 
byggegrensa hos fylkeskommunen - se eget 
punkt om Dispensasjon fra byggegrense i svar 
fra fylkeskommunen 30.03.2022.

Beskaffenhet:
Naturtomt. Parsellen blei fradelt ved skylddeling 
19.03.1960. Det er ikke laget målebrev, men med 
utgangspunkt i registrerte grenser i kartet er 
arealet utreknet til å være om lag 2 490 kvm, i 
følge Sveio kommune. 

Eiendommen har altså ikke klarlagte grenser, og 
avvik ved oppmåling kan forekomme. Før en 
eventuell søknad om bebyggelse, må blant 
annet grensene klarlegges. Kostnad ved 
oppmåling tilkommer kjøper.

Tomteareal:
Ca. 2 490 m² (ikke oppmålt)

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Bebyggelse:
Boligen ligger i et område hovedsakelig 
bestående av spredt boligbebyggelse og 
landbruk.

Barnehage/Skole/Fritid:
Bua kultur- og friluftsbarnehage.

Skolekrets:
Auklandshamn skole 1. - 7. trinn

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi eiendom:
kr 11 994,- for inntekståret 2020.

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:
Vei: Privat vei via offentlig vei. Veirett til 
eiendommen, over gnr. 32 bnr. 1, vil bli tinglyst 
før overtagelse. Dispensasjon med innkjørsel fra 
Fylkesveien er gitt. Se vedlegg salgsoppgaven. 
Vann: Offentlig vannledning ligger i nærområdet. 
Kostnader ved tilkobling tilkommer.
Avløp: Privat renseanlegg/septik må etableres.

Planbestemmelser:
Sveio kommune opplyser: 
Eigedommen ligger i kommuneplanen for Sveio, 
hovudsakleg i LNF- spreidd, dvs. landbruks-, 
natur- og friluftsområde med spreidd 
bustadbygging i samsvar med kommuneplanens 
føresegn, § 5.2.1. For slike område er det 
kommuneplanen sine føresegner som gjeld. 
Eiendommen er uregulert.

Fra kommuneplanens bestemmelser:
Ved oppføring av heilårsbustadar i LNF-område 
der spreidd bustadbygging er tillete, skal 
føresegner for byggjeområde der det ikkje vert 
stilt plankrav leggjast til grunn. Kommunen skal 
såleis vurdera om enkeltvise søknadar med 
formål bustadbygging kan godkjennast utan 
plankrav (jf pbl § 11-11 nr. 2).

Selger hadde møte med saksbehandler i Sveio 
kommune i februar 2020, for å avklare diverse 
forhold rundt tomta mtp fremtidig salg av 
denne (mailkorrespondanse ligger vedlagt i 
slagsoppgaven). Søknad til fylkeskommunen har 
avklart at det gis tillatelse til tilkomstvei over 
gnr. 32 bnr. 1 (selgers eiendom). Når det gjelder 
bebyggelse av eiendommen, skriver 
fylkeskommunen at anbefalt byggegrense fra 
fylkesveien er 30 meter, men det kan søkes 
dispensasjon fra dette. Generelt er 15 meter fra 
vegmidte det som bør være minimumsavstand, 
men her er stor tomt og ein bygning kan 
trekkast lenger tilbake enn det. (....) Ein søknad 
om dispensasjon kan difor sannsynligvis 
gjevast her.

Kort oppsummert er det krav til godkjent 
avkjørsel, særskilt løyve fra kommunen og 
oppmåling av tomta (ref punkt om 
tomteareal/beskaffenhet) før man kan føre opp 
boligbygg på tomta.

Fylkeskommunen har i brev datert 30.03.2022 

VESTVIK ØKLANDSVEGEN - TOMT



gitt tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra FV 
4989 til gnr. 32 bnr. 22 i Sveio kommune. Det 
kan etableres tilkomstvei til 32/22 over gnr. 32 
bnr. 1. Avkjørselen skal være plassert i samsvar 
med situasjonsplan og koble seg på 
eksisterende avkjørsel, slik situasjonsplanen i 
svarbrev viser. 

Brev fra Fylkeskommunen datert 30.03.2022, 
og e-post fra Sveio kommune datert 
27.02.2020 er vedlagt i salgsoppgaven.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
heftelser og rettigheter som følger 
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny 
hjemmelshaver:
4612/32/22:
- 19.03.1960 - Dokumentnr: 884 - Bestemmelse 
om gjerde
- 19.03.1960 - Dokumentnr: 884 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:4612 Gnr:32 Bnr:1 
- 01.01.2020 - Dokumentnr: 822662 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1216 Gnr:32 Bnr:22

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

Konsesjonsplikt:
Eiendommen ligger i LNF-område og er 
konsesjonspliktig. Søknad om konsesjon sendes 
inn til kommunen etter budaksept. Det er et 
vilkår for handelen at konsesjonssøknaden 
godkjennes.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: 38 500,-
Markedspakke: kr. 18 500,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-
Fotograf: kr. 4 460,-

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. Kjøpesummen skal 
innbetales fra kjøpers konto i norsk 
finansinstitusjon.

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:
07.04.2022

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 
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vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler 
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:
Olav Jentoft
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 93492224
olav@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Olav Jentoft
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 93492224
olav@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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Vannledning
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Planstatus, kart
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34



Føresegner kommuneplanen

35



Føresegner kommuneplanen

36



Føresegner kommuneplanen

37



Føresegner kommuneplanen

38



Føresegner kommuneplanen

39



Føresegner kommuneplanen

40



Føresegner kommuneplanen

41



Føresegner kommuneplanen

42



Føresegner kommuneplanen

43



Føresegner kommuneplanen

44



Føresegner kommuneplanen

45



Føresegner kommuneplanen

46



Føresegner kommuneplanen

47



Føresegner kommuneplanen

48



Føresegner kommuneplanen

49



Føresegner kommuneplanen

50



Føresegner kommuneplanen

51



Føresegner kommuneplanen

52



Føresegner kommuneplanen

53



Føresegner kommuneplanen

54



Føresegner kommuneplanen

55



Føresegner kommuneplanen
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Føresegner kommuneplanen
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E-post Sveio kommune
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E-post Sveio kommune
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Brev fra Fylkeskommunen
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Brev fra Fylkeskommunen
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Søknad om avkjørsel

62



63VESTVIK ØKLANDSVEGEN - TOMT



VESTVIK ØKLANDSVEGEN - TOMT



Budskjema
For eiendommen: Øklandsvegen - Tomt, 5551 Auklandshamn
Gnr. 32 Bnr. 22 i Sveio
Oppdragsnummer: 1-0036/22
basert på salgsoppgave datert 07.04.2022
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Olav Jentoft  /  T: 93492224  /  olav@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


