
Prisant: 890 000 + omkSveio - Staupevika/Ålfjorden
Naust - Espenes, 5554 Valevåg



STAUPEVIKA/ÅLFJORDEN NAUST - ESPENES2

                                                                       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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Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF

T: 97 95 12 00

georg@meglerhuset-rele.no

Georg Berg er en av våre mest erfarne meglere, en 

veteran i eiendomsmeglerbransjen. Som hans kunde vil 

du oppleve tett dialog og gode strategier for både kjøp 

og salg av eiendom. Georgs væremåte er en god 

kombinasjon av profesjonell, folkelig og jordnær, noe 

som gjør han godt likt både blant kolleger og kunder.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Naust

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 116 Bnr. 42

i Sveio kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 890 000 + omk.

BRA/S-ROM:

52 m2

TOMT:

97.5 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Naust i Staupevika 
med fantastisk 
utsikt 

Trivelig og romslig naust med fantastisk beliggenhet i Staupevika - En vik i Ålfjorden. Her 

er lunt og idyllisk! 

Naustet er enkelt innredet med peisovn, tømmer og tregulv. Svært god takhøyde og 

lagringsplass. 

Ca. 9 meter strandlinje like utenfor naustet (målt i elektronisk kart - det tas forbehold 

om at avvik vil forekomme ved fysisk oppmåling).
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Lun beliggenhet med nydelig utsikt...
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Staupevika/Ålfjorden
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Vakre Ålfjorden...
Rikt på fiske og fantastiske opplevelser!

Naust beliggende i idylliske Staupevika i Ålfjorden. Ålfjorden er kjent for å være en 

svært god fiskefjord med et bredt utvalg arter og gode fiskemuligheter hele året. Det er 

mange flotte turmuligheter i området. 

Fra eiendommen er det kun en liten båttur bort til Vikebygd på andre siden av fjorden. 

Her finner du blant annet butikk og Plassabakeriet med alle rettigheter og matservering. 

Bollene på Plassabakeriet er viden kjente!
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Del 2 - Naust - Espenes

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema

17STAUPEVIKA/ÅLFJORDEN NAUST - ESPENES



Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0165/22

Adresse:
Naust - Espenes, 5554 Valevåg

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 116 Bnr. 42 i Sveio kommune

Eiers navn:
Jostein Staveland, Monica Stene

Prisantydning:
890 000,-

Kjøpers omkostninger:
22 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
35 122,- (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:
Naust

Eierform:
Eiet

Utleie:
Naustet er selveiet og kan i sin helhet leies ut.

Standard:
Enkel, eldre nauststandard med heltre gulv 
synlige konstruksjoner i vegger og himling. 
Praktisk skyvedør i tre og glass. Døra har noe 
råtedannelse og behov for utbedring. Vinduer i 
tre og isolerglass. Ytterdør i tre. Like utenfor er 
det trebrygge, ca. 8,5-9 meter lang (målt i 
elektronisk kart - avvik vil forekomme ved fysisk 
oppmåling). Byggeår er ukjent.

Areal
Bra: 52 m² 
S-rom: 52 m² 

Bruksareal
1. etasje: 52 kvm Naustrom/lagring.
Sekundærrom
1. etasje: 52 kvm Naustrom/lagring.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
Ukjent

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Fundament av betongblokker og stein. 
Yttervegger i trekonstruksjon. Kledd med 
villmarkspanel. Saltak i trekonstruksjon. Tekket 
med skifer. Entredør av tre. Isolerglass. 
Skyvedør av tre. Isolerglass. Vindu av tre. 
Isolerglass. Gulv av heltre bord. Synlige 
konstruksjoner i vegger og himling. 
Teglsteinspipe. Ovn. Utvendig brygge av tre. 
Montert på opprinnelige jernbaneskinner.
Naust med normal enkel nauststandard. En må 
forvente noe skjevhet. Taket mangler 
skvettblekk og renner. Det ble registrert noe 
råtedannelse i skyvedør. En må forvente 
fornying.

Se ellers kommentarer fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 14.03.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven. Rapporten er 
utarbeidet for fritidseiendom og naust - 
Fritidseiendommen er solgt separat.

Oppvarming:
Ved. Det er peisovn i naustet.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Beskaffenhet:
Tomta er i all hovedsak bebygd.

Tomteareal:
97.5 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Bebyggelse:
Naustet ligger i et område hovedsakelig 
bestående av naust og spredt fritids- og 
boligbebyggelse.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Sekundær formuesverdi 240 000,- for 2020

Kommunale avgifter:
Eiendommen faktureres ikke for kommunale 
avgifter pt.

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:
Adkomst via regulert, privat gangvei over 
eiendom med gnr. 116 bnr. 1 (nausttomta ble i 
sin tid skilt ut fra denne eiendommen). Det 
foreligger ikke tinglyst adkomstrett. Ellers 
adkomst med båt. Det er ikke innlagt vann/avløp 
i naustet.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse eller 
byggetegninger foreligger ikke.

Sammendrag selgers egenerklæring:
Selger opplyser at det kan oppstå 
fukt/vanninnsig på gulvet ved veldig høy 
flo/vannstand. Ettersom naustet er gammelt, 
må det påregnes skjevheter i konstruksjonen. 
Det har vært fugler og mus inne i naustet, og 
det er påregnelig med mott. Det er i løpet av 
selgers eietid bygget kai i front av naustet, 
utbedret tak og lagt ny kledning.
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Regulering:
Eiendommen omfattes av reguleringsplanen for 
Espenes, og er regulert til eksisterende naust. 
Dersom det manglar bestemmelser for enkelte 
forhold, er det kommuneplanen for Sveio som 
gjelder. Kommunen opplyser videre: Tidligere 
Tønnefabrikk. Bygningen er omfatta av 
omsynssone for kulturminne H570_141 etter 
kommunedelplan for kulturminne.

Eiendommen grenser til et areal som er regulert 
til 9 ubebygde nausttomter (Naustområde 1). 
Det må påregnes at tomtene vil bli bebygget 
med naust på et eller annet tidspunkt.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
heftelser og rettigheter som følger 
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny 
hjemmelshaver:
- 4612/116/42:
17.03.2014 - Dokumentnr: 218362 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:4612 Gnr:116 Bnr:1 
- 01.01.2020 - Dokumentnr: 1544789 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1216 Gnr:116 Bnr:42

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

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn 2 mål, og er 
dermed fritatt fra konsesjonsplikten.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: kr. 35 000,-
Markedspakke: kr. 16 900,-

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. 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 tegnet boligselgerforsikring. Selgers 
egenerklæring er vedlagt i salgsoppgaven. 
Interessenter bes sette seg inn i denne før 
budgiving. Boligselgerforsikringen dekker 
selgers ansvar for eventuelle mangler ved 
eiendommen etter Lov om avhending av fast 
eiendom.

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:
2020-02-10

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 
eller en bygningssakyndig før det legges inn 
bud.
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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:
Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 97951200
georg@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 97951200
georg@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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Budskjema
For eiendommen: Naust - Espenes, 5554 Valevåg
Gnr. 116 Bnr. 42 i Sveio
Oppdragsnummer: 1-0165/22
basert på salgsoppgave datert 2020-12-04
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Georg Berg  /  T: 97951200  /  georg@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


