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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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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 ved Bygnes

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Tomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 66 Bnr. 843

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 400 000 + omk.

TOMT:

1 646 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Boligtomt med 
sentral 
beliggenhet 

Tomta ligger svært sentralt til på Bygnes, få steinkast fra fasilitetene i handelsområdet 

på Bygnes, samt Bygnes senter. Her finner dere blant annet stor dagligvareforretning 

(Rema1000), apotek, frisør, hagesenter, Biltema, møbelbutikker, treningssenter og mye 

mer. 

Videre er det kort vei til både barnehage, skole og alle fasilitetene i Kopervik sentrum. 

Det gjøres oppmerksom på at ca. halvparten av tomta er båndlagt i kommunedelplan.
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Tomta ligger sentralt på Bygnes.
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Kopervik/Bygnes
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Sentralt på 
Bygnes!
Kort vei til "alt"

Sentralt beliggende boligtomt med gangavstand til bl.a Bygnes senter, barnehage, 

barne- og ungdomsskole, flott Idrettsanlegg, Karmøyhallen, herlige turområder og 

sentrum med dens fasiliteter.
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Del 2 - Tomt ved Bygnes

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0168/22

Adresse:
Tomt ved Bygnes, 4250 Kopervik

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 66 Bnr. 843 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Svein Ove Døsen

Prisantydning:
400 000,-

Kjøpers omkostninger:
10 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
22 872,- (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,-.

Total kjøpesum:
422 872,-

Eiendomstype:
Tomt

Eierform:
Eiet

Beskaffenhet:
Kupert naturtomt - Ikke opparbeidet. 

Areal er hentet fra matrikkelbrev.

Tomteareal:
1 646 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Bebyggelse:
Tomta ligger i et område hovedsakelig 
bestående av boligbebyggelse.

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

Formuesverdi eiendom:
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:
Det er pt ikke fremlagt kommunal vann- eller 
avløpsledning til tomta (de ledningskart vedlagt 
i salgsoppgaven), kun overvannsledning. Hvis 
kommunen bygger ut det offentlige vann- og 
avløpsnettet i nærområdet, må det påregnes at 
kommunen krever eiendommen (hvis bebygget) 
koblet på dette. I så tilfelle tilkommer 
tilkoblingsavgift, og det vil bli beregnet årlige 
kommunale eiendomsavgifter. Grunnlaget for 
fakturering av kommunale avgifter er de enkelte 
satser som kommunestyret vedtar hvert år.

Diverse:
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:
Eiendommen ligger i et område som 
regulert/avsatt til bolig, næring, vegareal, 
båndlegging og offentlig bebyggelse. 

Selve eiendommen er regulert til bolig og 
gangvei, men en gammel reguleringsplan 
overlapper arealet med en veibit (felles vei), 
som bør søkes regulert til bolig. 
Videre er ca. halvparten av tomta båndlagt i 
kommunedelplan, ettersom det er planlagt 
utvidelse av hovedvei til fremtidig flyplasstrasé. 
Delen av tomta som er båndlagt kan ikke 
utnyttes før det er vedtatt hvor traséen skal 
ligge. Dersom traséen vil bygges over denne 
delen av eiendommen, betyr dette i praksis at 
en stor del av eiendommen vil bli ekspropriert. 
Kjøper overtar ansvaret og risikoen for 
overnevnte.

Eiendommen omfattes av følgende planer:
- Kommuneplan 2014-2023 (ID 670). Delareal: 1 
646 m2. Arealbruk: Boligbebyggelse, 
nåværende.
- Kommunedelplan for Kopervik (ID 673). 
Arealbruk: Boligbebyggelse (nåværende), 
båndlegging for regulering etter pbl., vei 
(nåværende).
- Reguleringsplan Østrem (ID 319). Formål: 
Boliger og felles avkjørsel. 
- Reguleringsplan Rundkjøring på Bygnes (ID 
3004). Delareal: 73 m2. RP Hensynsonenavn: 
H410_1. RP Infrastruktur: Krav vedrørende 
infrastruktur. Formål: Boligbebyggelse, gang-
/sykkelveg og annen veggrunn - grøntareal.

Utdrag fra gjeldende reguleringsbestemmelser 
for 319 Østrem:
Bortsett fra garasjer til boligene, tillaltes bare 
boligbebyggelse oppført. Områdene merket 1, II, 
III og IV legges ut til sammenhengende 
boligbebyggelse på ikke over 2 etasjer med 
maksimal utnyttelsesgrad U = 0,25, forøvrig 
utlegges boligarealene til frittliggende boliger i 1. 
etasje, med maksimal utnyttelsesgrad U = 0,15 
Eksisterende eneboliger innenfor område 
merket II skal likevel inngå i planen, og søkes 
tilpasset det øvrige boligmiljø på en etter 
bygningsrådets skjønn tilfredsstillende måte. 
Gesimahøyde skal ikke overskride 3,5 m fra 
tilstøtende terrengs høyeste punkt for 
frittliggende boliger og ikke over 6 m for 
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sammenhengende småhusbebyggelse. 
Bebyggelse skal ha sadeltak eller valmatak med 
ikke under 15 graders og ikke over 30 graders 
takvinkel. Bygningsrådet kan for grupper av hus 
fastlegge en annen takform. Ved byggemelding 
skal garasje henholdsvis garasjeanlegg vises på 
situasjonsplanen med en garasjeplass pr. 
boligenhet selv om garasjen ikke skal oppføres 
samtidig med boligen. Det skal i tillegg avsettes 
1/2 gjesteparkeringsplass pr. boligenhet for 
sammenhengende småhusbebyggelse og en for 
frittliggende bolighus. Snuplass på egen grunn 
skal likeledes vises på situasjonsplanen.

Interessenter må sette seg spesielt godt inn i 
plankart og de gjeldende planbestemmelsene 
for området (vedlagt i salgsoppgaven).

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
heftelser og rettigheter som følger 
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny 
hjemmelshaver:
12.02.2003 - Dokumentnr: 1180 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:66 Bnr:82

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

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er ubebygd, mindre enn 2 mål og 
krever dermed egenerklæring 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:
Det er ikke anledning til å tegne 
boligkjøperforsikring i forbindelse med 
tvangssalg.

Salgsoppgavedato:
2020-02-10

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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Matrikkelrapport
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Grunnkart

26



Ledningskart
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Reguleringsplankart
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Farge-/tegnforkl. plankart
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Planbestemmelser Østrem
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Reg.best ID 3004
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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


