
Prisant: 3 850 000 + omkTysvær - Hervik
Hundsnesvegen 497, 5566 Hervik



Å kjøpe eiendom                                                                       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
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DIN MEGLER PÅ 
DENNE EIENDOMMEN:

Øyvind Hasseløy
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.
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Fritidsbolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 36 Bnr. 26

i Tysvær

PRISANTYDNING:

Kr. 3 850 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 82 m2

Bra: 89 m2

TOMT:

728 m2 Eiet



Standard

Hyttedrømmen...

Velkommen til Hundsnesvegen 497 ved Skjoldafjorden! Trivelig fritidsbolig med

familievennlig beliggenhet i vakre Skrabbavikjå. Hytta har praktisk planløsning med hele

3 soverom og hems, samt stor, solrik terrasseplatting, flere lune uteplasser og hage.

Godt med lagringsplass i 3 boder. Hytta ligger høyt i terrenget med fint utsyn mot

området og fjorden. I Skrabbavikjå er det fellesområde med båtplass, brygge, nydelig

badestrand og plen med masse tumleplass. Her ligger alt til rett for flotte helger med

familie og venner, med fisking, bading og høy hyggefaktor!
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Romslig stue med plass til både sofa og spisegruppe.  

Den dekorative natursteinspeisen skaper hygge og varme!
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Til venstre: Flott kjøkkeninnredning fra Trestubben.
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Hemsen gir mange muligheter og ekstra lagringsplass.
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Bad/vaskerom som inneholder blant annet dusjnisje, flott baderomsinnredning og opplegg for vaskemaskin.  

Det er varmekabler i det flislagte gulvet.
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Hytta har stor, solrik terrasseplatting og flere lune uteplasser.
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Nyt middagen utendørs på varme sommerdager...
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Trivelig inngangsparti.
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Eiendommen er flott opparbeidet med plen, naturstein og trapper.
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Skrabbavikjå er et sommerparadis med badeplass, strand, brygge og plen.  

Her er det også båtplass (ca. 4x8 meter).
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Hervik
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Fantastiske
Skrabbavikjå...

Eiendommen ligger idyllisk og solvendt til i naturskjønne omgivelser i Skrabbavikjå, ca.

30 minutters kjøretur fra Haugesund. Det er gangavstand ned til sjøen og familievennlig

fellesområde med plen, strand, badeplass og brygge. Her ligger alt til rette for

innholdsrike dager med fisking og båtliv. Den spektakulære naturen i Tysvær kommune

med skog, fjell og fjord åpner for utallige tur- og rekreasjonsmuligheter. En kort båttur

unna ligger Borgøy, Lars Hertervigs fødesed, hvor man kan bestige Borgøynuten eller

nyte et bedre måltid på Borgøy sjøhus. Ellers er det kort kjørevei inn til Hervik, hvor det

er blant annet er Joker nærbutikk, småbåthavn for ikke å snakke om den berømte

saftfabrikken.



Planløsning

Innhold
Fritidsbolig oppført over én etasje + hems, som inneholder: 

1. etasje: Stue, kjøkken, 3 soverom, bad/vaskerom, gang, bod og utvendig bod. 

Hems: Pt benyttet som sove/lekerom, men ikke godkjent som soverom. Disponibelt

grunnet takhøyde. 

Det er uthus/bod på eiendommen (2008) med et BRA på 5 kvadratmeter.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 82 m2

1.

BRA 7 m2

2.
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Eiendommen  -  Nabolagsprofil  -  Vedlegg  -  Budskjema

35HERVIK HUNDSNESVEGEN 497



Tilstandsrapport

36



Tilstandsrapport

36



Tilstandsrapport

36



Tilstandsrapport

36



Tilstandsrapport

36



Tilstandsrapport

36



Tilstandsrapport

36



Tilstandsrapport

36



Tilstandsrapport

36



Tilstandsrapport

36



Tilstandsrapport

36



Tilstandsrapport

36



Tilstandsrapport

36



Tilstandsrapport

36



Egenerklæring

36



Egenerklæring

36



Egenerklæring

36



Egenerklæring

36



Byggetegninger

36



Byggetegninger

36



Byggetegninger

36



Byggetegninger

36



Byggetegninger

36



Oversiktskart

36



Ferdigattest

36



Plankart

36



Eiendommen

Oppdragsnummer:
219136

Adresse:
Hundsnesvegen 497, 5566 Hervik

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 36 Bnr. 26 i Tysvær kommune

Eiers navn:
Rolf Breivik og Anne Siv Egeli

Prisantydning:
3 850 000,-

Kjøpers omkostninger:
96 250,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
108 602,- (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:
Fritidsbolig

Eierform:
Selveier

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

Standard:
Inngangspartiet gir et godt førsteinntrykk! Her
er det anlagt treplatting og natursteinsmur. 

Hytta holder en koselig hyttestandard. Stuen
har store vindusflater som gir godt med
naturlig lys. Her er dekorativ peis i naturstein,
god å ha på kalde høstkvelder. Det er god plass
til å innrede med både sofa og spisegruppe. Fra
stuen er det utgang til terrasse og hage. 

Kjøkkenet ligger i åpen løsning mot stue. 
Pent, tradisjonelt hyttekjøkken fra Trestubben
med benkeplate i heltre bjørk og integrert
kjøleskap. 

Hytta har til sammen 3 soverom og god hems,
benyttet som soverom (ikke godkjent). Pt har
hytta til sammen 8 soveplasser inkludert hems. 

Romslig bad/vaskerom som inneholder
baderomsmøbel med vask/speil, klosett og
dusjhjørne med skyvedør. Opplegg for
vaskemaskin. Gulvet er belagt med fliser/
varmekabler. 

Gang med flislagt gulv/varmekabler og trapp
opp til hems. 

Overflater: 
Gulv: Innvendige gulv i kraftige trepaneler.
Lakkerte flater. Fliser med varmekabler på bad
og gang. Belegg på gulv i bod. 
Vegger: Trepaneler. Stue og kjøkken har flott
rundtømmerpanel. Fliser og trepaneler på bad. 
Himlinger: Kraftige trepaneler.

Areal:
P-rom: 82 m2

Bra: 89 m2

P-rom innhold:
Samtlige rom er primærrom, med unntak av
boder.

Bruksareal per etasje:
1.etg.: 82 kvm. - Hems: 7 kvm.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2003

Antall soverom:
4 soverom

Antall rom:
5 rom

Parkering:
Eiendommen har tinglyst bruksrett til parkering
på et fastsatt område like ved hytta, på
naboeiendom (gnr. 36 bnr. 1). Det er etablert

felles parkeringsplass på hyttefeltet. 

Eiendommen har rett til båtplass (ca. 4 x 8
meter) ved brygge. Båtplassene er i
utgangspunktet felles for hyttefeltet, men er
fordelt mellom hytteeierne slik at hver eiendom
disponerer en "fast" plass. Det er altså ikke
tinglyst bruksrett til spesifikke båtplasser til
hver enkelt eiendom.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Antatt fundamentert på
stabile masser. Plasstøpt betongmur, såkalt
plate på mark. Gulvet på grunn er av betong.
Drenering som normalt fra byggeår. Drenerende
masser. Bindingsverk i trekonstruksjonen.
Utvendige overflater i kraftig villmarkspanel.
Vinduer med trekarm. Isolerglass. Alle vinduer
er behandlet innvendig og utvendig. Ytterdører i
tre fra byggeår. Saltak i takkonstruksjonen. Med
taksperrer og antatt sutaksplater. Taket er
tekket med betongtakstein. Vindskier i tre
beiset. Takrenner og beslag i plast, pvc.
Utvendige trapper i stein. Innvendige trapper i
tre. Pipe i leca. Stor flott peis/ildsted i
naturstein. Feieluke i kjøkkenområde. Pipe
utvendig tekket med skifer/naturstein. 

Se tilstandsrapport for en mer detaljert
beskrivelse av boligens tekniske tilstand.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Tom Erik Tørring
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk og vedfyrt. Det er varmekabler i gulv
på bad og i gang. Peis/ildsted i stuen.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket D - ORANSJE

Beskaffenhet:
Eiendommen er opparbeidet med flotte
natursteinsmurer, steintrapp, gressplen og
terrasseområder. 
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Tomteareal:
728 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

Ligningsverdi:
469 000,- for 2018

Kommunale avgifter:
2 130,- per år (hytterenovasjon).

Tilbehør:
Dersom annet ikke fremgår av salgsoppgaven
medfølger kun integrerte hvitevarer. Merk at
hvitevarer kan fremstå som integrerte, men
allikevel være frittstående. Kjøper bør derfor
med forbehold spesifisere hvilke hvitevarer
som ønskes med i handelen.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen har privat vann og avløp, via felles
anlegg. Det tilkommer årlig kostnad (pt kr. 600,-)
for grunnvannpumpe. Det foreligger avtale
mellom hytteeierne i Kallekodt Hyttefelt om
kostnadsfordeling for grunnvannpumpe.
Avtalen har en gyldighet på 3 år om gangen og
må deretter reforhandles og signeres på nytt
ihht indeksregulering og eierskifte. Den årlige
summen skal dekke strøm og korrektivt
vedlikehold.Tømming av kloakk utføres av HIM
(kr. 2.130,- per år).

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for fritidsbolig foreligger, datert
31.05.2019. Byggetegninger av fritidsboligen og
tilbygg (bod) er godkjent av Tysvær kommune.

Diverse:
Eiendommen er del av et hyttevel.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Ved kjøp av bolig plikter du som kjøper å
undersøke boligen før kjøpet gjennomføres.
Kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også de
opplysninger selger alt har gitt om boligen. Vi
oppfordrer derfor alle interessenter til å komme
på visning, samt nøye gjennomgå prospekt,

tilstandsrapport og øvrige dokumenter.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område regulert til
byggeområde for hytter, spesialområde og
fellesområde. Gjeldende plan: Reguleringsplan
for  Kallekodt hytteområde, plannr. 2008104.
Kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr.
megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
EIENDOMMENS RETTIGHETER 
Servitutter: 
2005/2713-1/47 01.04.2005 ERKLÆRING/
AVTALE 
Rettighet hefter i: KNR: 1146 GNR: 36 BNR: 1 
Bruksrett. Gjelder et lite område i grensen mot
bnr. 26. 

"Eier av gnr. 36 bnr. 1 v/Kallakodt, 5566 Hervik i
Tysvær kommune, gir eier av gnr. 36 bnr. 26
bruksrett over et lite område som ligger
tilknyttet parsell 36/26, se vedlagt skisse.
Bruksretten består i bruk av: Parkeringsplass,
plen tilknyttet denne og oppsett av
hagemøbler, terrasse."

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Prosentsats: 1,5% 
Markedspakke: kr. 20 900,- 
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,- 

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

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 boligkjøper-forsikring. 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 rettsområdet i
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr.
2800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP
forsikring. Forsikringen tegnes senest på
kontraktsmøtet. Pris for borettslaget: kr.
4100/6900,- selveier og aksjeleilighet: kr. 7100/
9900,- enebolig,  tomanns-bolig, rekkehus,
fritidsbolig og tomt: kr. 11100/13900,-. 
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Finansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med Danske Bank 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 provisjon fra Danske Bank.

Salgsoppgavedato:
2019-06-05

Personvern:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente/lagre
opplysninger som er nødvendig for å kunne
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her:  
https://meglerhuset-rele.no/
personvernerklaering/

Boligen selges 
”som den er – as is”:
Handelen følger lov om avhending av fast
eigedom (avhendingslova). Eiendommen selges
"som den er - as is" jmf. avhendingslova §3-9.

Salgsoppgaven er basert på selgers
opplysninger og meglers egne undersøkelser.
Interessenter oppfordres til grundig
besiktigelse av eiendommen gjerne sammen
med sakkyndig.
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Kontakt:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92 06 35 07
oyvind@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Øyvind Hasseløy

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139,  
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00 
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår: 
Megler skal legge til rette for en forsvarlig
avvikling av budrunden.  

I forbrukerforhold (dvs. 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. 

For annen viktig informasjon om salg- og
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om
budgivning se side ved budskjema.
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Nabolagsprofil
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Budskjema
For eiendommen: Hundsnesvegen 497, 5566 Hervik
Gnr. 36 Bnr. 26 i Tysvær
Oppdragsnummer: 219136
basert på salgsoppgave datert 2019-06-05
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Øyvind Hasseløy  /  T: 92 06 35 07  / oyvind@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


