
Prisant: 1 500 000,- + omkBømlo - Finnås
Vornesvegen 168, 5437 FINNÅS



FINNÅS VORNESVEGEN 1682

                                                                       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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Elise Knutsen Skogland
T: 94861650

elise@meglerhuset-rele.no

Elise Knutsen Skogland

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Fritidseiendom

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 126 Bnr. 2

i Bømlo kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 500 000 + omk.

TOMT:

35351.6 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Stor 
tomt/fritidsbolig 
på idylliske Bømlo! 
Ca. 450 meter 
sjølinje - 
Tilhørende holme

Velkommen til Vornesvegen 168. Denne eiendommen består av et våningshus med 

totalrenoverings-behov, ruiner etter et naust og en tilhørende holme. Sjølinjen er målt av 

megler på kommunekart.no er måles til ca. 450 meter. Eiendommen har adkomst via 

sjøen.

Finnås er en av perlene på Bømlo. Bømlo er en øykommune sør i Hordaland med over 

11.000 innbyggere, og kommunen består av flere øyer og holmer. Eiendommen ligger 

nydelig til med omkringliggende natur og fantastisk sjøutsikt. Her finnes det noe for en 

hver, med svært gode fiskemuligheter, bading, og muligheter for forskjellig vannsport. På 

gjestehavna på Finnås, like rundt fjorden (Kulleseidkanalen) kan folk fra nær og fjern 

treffe deg for en kopp kaffe, et bedre måltid eller kanskje noe godt å drikke fra baren 

som er på grendahuset.
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Finnås
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Idyllisk 
beliggenhet på 
Bømlo...
Fantastisk utsiktsbeliggenhet

Finnås er en av perlene på Bømlo. Bømlo er en øykommune sør i Hordaland med over 

11.000 innbyggere, og kommunen består av flere øyer og holmer. Eiendommen ligger 

nydelig til med omkringliggende natur og fantastisk sjøutsikt. Her finnes det noe for en 

hver, med svært gode fiskemuligheter, bading, og muligheter for forskjellig vannsport. På 

gjestehavna på Finnås, like rundt fjorden (Kulleseidkanalen) kan folk fra nær og fjern 

treffe deg for en kopp kaffe, et bedre måltid eller kanskje noe godt å drikke fra baren 

som er på grendahuset. Her arrangerer de kulturaktiviteter og tilbyr kurs- og 

konferansearrangementer, og i grendehuset har de egen scene med bar og over 110 

forskjellige ølsorter. De serverer til og med sin egen øl, levert av bryggeriet 7 FJELL. 

Kulleseidkanalen Gjestehamn kan tilby vinteropplag av båter der de tar månedsleie. Info 

om dette kan du finne på: https://www.kulleseidkanalen.no/vinteropplag. Utover dette er 

det i sommersesongen kun gjestehamn, der man må betale døgnpris.

Det er nydelige turområder like til tomten. Med blandingen av fastboende og mange 

hytter blir det et fantastisk sted å kose seg sommer som vinter.
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Del 2 - Vornesvegen 168

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0251/22

Adresse:
Vornesvegen 168, 5437 FINNÅS

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 126 Bnr. 2 i Bømlo kommune

Eiers navn:
Gunn Elise Førre, Vibeke Matre, Lill Margaret 
Gressgård, Helga Jørgine Selvåg Wigdel

Prisantydning:
1 500 000,-

Kjøpers omkostninger:
37 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
14 400,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
53 272,- (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:
1 553 272,-

Eiendomstype:
Fritidseiendom

Eierform:
Eiet

Byggeår:
Ukjent byggeår.

Tilstandsrapport:
Det er ikke foretatt en fagkyndig teknisk 
vurdering av boligen, og interessenter bør 
derfor gjennomgå eiendommen med ekstra 
nøysomhet, gjerne sammen med fagkyndig.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Beskaffenhet:
Skrånende tomt med trær, busker og stein. 
Sjølinjen er målt av megler til ca. 450 meter. 
Nede ved sjøen kan man se ruiner etter et 
gammelt naust.

Eiendommen har ikke klarlagte grenser, og avvik 
ved oppmåling vil forekomme. Arealet er hentet 
fra matrikkelrapport. Bømlo kommune opplyser 
om at arealet er særdeles usikkert. Slik 
grensene er skildret i skyldskifte tyder det på at 
eiendommen er noe mindre, Bømlo kommune 
opplyser om at det er mulig at eiendommen er 
12000-15000 m2 mindre enn det som er 
oppgitt i matrikkelen. Se også vedlagt 
dokument fra kommunen.

Før en eventuell søknad om utvidelse av boligen 
eller byggesøknad om garasje, uthus, boder 
etc., må grensene bli klarlagt. Kostnad ved 
oppmåling tilkommer.

Tomteareal:
35351.6 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Adkomst:
Adkomst via sjøen.

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.

Eiendomsskatt:
1.630,-

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:
Det foreligger ikke vei frem til eiendommen. 
Nåværende eier har hatt en muntlig avtale med 
en grunneier i nærheten om å kunne parkere 
bilen på vedkommende sin eiendom.  Det 
foreligger muntlig avtale med eier av tilstøtende 
eiendom, om at man kan gå over hans eiendom. 
Det er ca. 20 minutters gange herfra til 
Vornesvegen 168. 

Selger opplyser om at det ble hentet vann fra 
en bekk da eiendommen var i bruk.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger ikke ferdigattest, midlertidig 
brukstillatelse eller tegninger på våningshuset. 
Det er opplyst av selger at det tidligere var et 
naust på eiendommen, man kan se ruiner etter 
dette. 
Boligen som er registrert på eiendommen er 
registrert som "våningshus benyttes som 
fritifsbolig" i matrikkelrapporten. Byggeår er 
ukjent, boligen er SEFRAK-regisrert som vil si at 
boligen er oppført før 1850.

Diverse:
Huset er falleferdig og det er dermed ikke 
innhentet tilstandsrapport. Det er heller ikke 
målt opp bygningsmassens arealer eller blitt 
beskrevet noen byggemåte.

Angående vedlagt servitutt: I følge skjøtet fra 
1974 har 5 arvinger rett til hver sin parsell med 
tilhørende rett til vann, båtplass og 
adkomstveier. Nåværende eiere opplyser om at 
dette ikke ble gjort, og at arvingene nevnt i 
skjøtet nå er døde. De opplyser også om at det 
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aldri har blitt satt frem krav fra noen av de 
andre arvingene. I skjøtet står det også at 
utskilling skal skje snarest etter overtagelse, 
dette er nå snart 50 år siden. I tillegg er tomten 
regulert til LNF, som kan gjøre det vanskeligere 
å skille ut tomter. Det er dermed sannsynlig at 
avtalen ikke lenger er gjeldende.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område som i 
kommuneplanen er avsatt til LNF (landbruk, 
natur- og friluftsområder). For kopi av 
kommunedelplan og bestemmelser, kfr. megler. 
Deler av sjøen utenfor eiendommen er regulert 
til akvakultur.  Se vedlagt kommuneplan 2013-
2025, side 10 §11.1 for mer informasjon.

I følge gardskart.nibio.no er 4,6 mål markert som 
innmarksbeite. Innmarksbeite er jordbruksareal 
som kan benyttes til beite, men kan ikke høstes 
maskinelt.

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

4613/126/2:
29.10.1974 - Dokumentnr: 8770 - Rett til utskilt 
tomt
BESTEMMELSER OM RETT TIL Å FÅ UTSKILT 
TOMT  
RETTIGHETSHAVER: DEI ANDRE ARVINGANE  

09.11.1979 - Dokumentnr: 10006 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere 

10.10.1946 - Dokumentnr: 2007 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:4613 Gnr:126 Bnr:1 

01.01.2020 - Dokumentnr: 1309614 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1219 Gnr:126 Bnr:2

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er over 2 mål, og krever derfor 
egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: kr. 40 000,-
Markedspakke: kr. 16.900,-
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.

Dødsbo:
Eiendommen selges for dødsbo. Kjøper kan 
derfor inneha en svakere kjøpsrettslig stilling 
enn ved et ordinært salg hvor selger selv bebor 
eiendommen og avgir opplysninger om denne.

Da selgers kunnskap om eiendommen på denne 
måte er begrenset, oppfordres interessenter til 
å foreta en særlig grundig undersøkelse av 
eiendommen.

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.
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Salgsoppgavedato:
Salgsoppgaven er sist oppdatert 31.08.2022

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 
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:
Elise Knutsen Skogland
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 94861650
elise@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Elise Knutsen Skogland
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 94861650
eliseknutsenskogland@gmail.com

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: Vornesvegen 168, 5437 FINNÅS
Gnr. 126 Bnr. 2 i Bømlo
Oppdragsnummer: 1-0251/22
Salgsoppgaven er sist oppdatert 31.08.2022
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Elise Knutsen Skogland  /  T: 94861650  /  eliseknutsenskogland@gmail.com

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139  /  5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


