
Prisant: 2 800 000 + omkTysvær - Nedstrand
Liarvågvegen 841, 5560 Nedstrand



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

2 NEDSTRAND LIARVÅGVEGEN 841



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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BOLIGTYPE:

Fritidseiendom

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 143 Bnr. 28

i Tysvær

PRISANTYDNING:

Kr. 2 800 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 90 m2

Bra: 92 m2

TOMT:

Estimert ca. 408 m2

Foreløpig felles festetomt.   

Hytta selges med arealinndelt

festetomt. Tomta fradeles innen

overtagelse.



Standard

Pen og praktisk
utleiehytte ved
sjøen!

Velkommen til Liarvågvegen 841. 

Med stor, solrik terrasse, båtplass like i nærheten og flott utsikt mot sjøen 

er det duket for mange gode opplevelser. 

Hytta har en praktisk og gjennomtenkt planløsning, med hele fire soverom og to bad.  

I stuen er det store vindusflater som lar sjøutsikten komme til sin rett. God takhøyde gir

en luftig atmosfære! Hytta selges med møbler og inventar. 

Det er lekeplass i umiddelbar nærhet, slik at man kan holde et øye med de minste,  

mens det grilles på terrassen.
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Koselig stue med nydelig utsikt mot sjøen! Stuen har store vindusflater, god takhøyde og vedovn.
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Praktisk kjøkken i åpen løsning mot stuen.
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Hytta har til sammen 4 soverom.
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Stort baderom med blant annet massasjedusj og badstu. Til venstre: Bad nr. 2 med dusjkabinett.
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Stor, solrik terrasse!
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Kort vei ned til sjøen.
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Nedstrand
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Vakre Nedstrand!
Veletablert hyttefelt i naturskjønne omgivelser.

Hytta ligger i naturskjønne omgivelser ved sjøen, og det er gode muligheter for fine

friluftsaktiviteter for de som liker å gå tur. Flere oppmerkede turstier er like ved. 

Meget gode fiskemuligheter i fjorden. På bryggen er det en sløyebenk hvor dagens

fangst kan tilberedes 

Tysvær er en spennende kommune med et velholdt kulturlandskap med fjell og åser,

innbydende svaberg og idylliske fjorder. Lengst sør i denne kommunen finner du

Liarvåg. Fint utgangspunkt for dagsturer til alle Haugalandets attraksjoner.



Planløsning

Innhold
Praktisk romløsning med alt på ett plan.

Hytten er innredet over ett plan og inneholder: 

Gang, 2 bad hvor det ene bad har wc/steamdusj/servant/badstu, 4 soverom, vaskerom

og stue med åpen kjøkkenløsning. 

Båtplass medfølger.
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Del 2 - Liarvågvegen 841

Teknisk info  
og skjema
Eiendommen  -  Nabolagsprofil  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
219019

Adresse:
Liarvågvegen 841, 5560 Nedstrand

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 143 Bnr. 28 i Tysvær kommune

Eiers navn:
Paulsen Feriehus A/S

Prisantydning:
2 800 000,-

Kjøpers omkostninger:
70 000,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
82 352,- (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:
Fritidseiendom

Eierform:
Selveier

Utleie:
Det er utleieplikt på eiendommen.

Standard:
Flott fritidsbolig med utleieplikt beliggende nær
sjø med egen båtplass. Fritidsboligen selges
komplett møblert, inkl. brunevarer og hvitevarer. 

1.etg.: 
Romslig stue med belegg på gulv. Store
vindusflater utnytter lysforhold og utsikt
optimalt. Vedovn. 

Åpen kjøkkenløsning fra stue. Kjøkkeninnredning
med hvite fronter. Inneholder: Oppvaskmaskin,
steikeovn, kjøleskap og micro. Belegg på gulv
og panel i tak. 

Soverom med belegg på gulv og panel i tak. 

Bad med belegg på gulv og baderomspanel på
vegger. Inneholder: Opplegg for vaskemaskin,
dusjkabinett, boblebad, wc og
baderomsinnredning med nedfelt servant. 

Yttergang med belegg på gulv.

Areal:
P-rom: 90 m2

Bra: 92 m2

Arealene er hentet i fra byggetegningene.

P-rom innhold:
Gang, 2 bad, 4 soverom, vaskerom og stue med
åpen kjøkkenløsning.

Byggeår:
2006

Antall soverom:
4 soverom

Antall rom:
5 rom

Parkering:
Parkering på felles oppstillingsplass.

Byggemåte:
Hovedsaklig oppført i tre.

Tilstandsrapport:
Det er pt ikke foretatt en fagkyndig teknisk
vurdering av boligen, og interessenter bør
derfor gjennomgå eiendommen med ekstra
nøysomhet, gjerne sammen med fagkyndig.
Tilstandsrapport ble bestilt i uke 4 2019, og vil
foreligge innen kort tid.

Oppvarming:
Elektrisk og ved.  
Vedovn i stue.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Megler har oppfordret eier til å innhente
energiattest for eiendommen, men denne er
ikke fremlagt for megler. Interessenter bør
derfor legge til grunn at eiendommen har
energiklasse G.

Beskaffenhet:
Foreløpig felles festetomt opparbeidet med plen
og asfalterte veier. Hytta selges med
arealinndelt festetomt. Tomta fradeles før
overtagelse.

Tomteareal:
Tomtearealet vil utgjøre ca. 408 m2

Det gjøres oppmerksom på at oppgitt
tomteareal høyst sannsynlig vil avvike,
ettersom tomta ikke er oppmålt pt.

Tomt/Eierform:
Felles festetomt. Hyttene selges med
arealinndelte festetomter. Tomtene fradeles før
overtagelse.

Festeavgift:
11 278,- per år. Festeavgiften er satt ut i fra en
tomteverdi på kr. 200.000,-/ tomt og en
avkastningsrente på 5,33 %. Festeavgiften skal
reguleres hver 5. år i forhold til endringene i
tomteverdien.

Overtakelse:
Overtagelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene. Tomta skal være fradelt
før overtagelse finner sted.

Ligningsverdi:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt
sjekke skatteetatens boligkalkulator for
estimert ligningsverdi. Se www.skatteetaten.no

Tilbehør:
Hytta selges med alt inventar/innbo, herunder
møbler, hvitevarer og brunevarer.
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Vei, vann og avløp:
Vei: Privat. 
Vann: Privat. 
Kloakk: Privat. 

HIM fakturerer for hytteabonnement, pt årspris
kr. 1 545,- samt slamavgift på tank inntil 4,5 m3
- tømming hvert 4. år. Årsavgift pt kr. 585,-. Det
er eget vannanlegg på hyttefeltet. Hytteeierne
fordeler vedlikeholds- og driftskostnader av
vannanlegget seg imellom.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger vedr nybygg -
fritidbustad på hyttefelt - tomt nr. 8, datert
18.04.2006.

Diverse:
Hyttene selges med arealinndelte festetomter.
Tomtene fradeles før overtagelse. Det vil bli
opprettet eget festenummer. Festeavgiften vil
utgjøre 11.278,- pr år. 

Det planlegges å stifte en velforening for
hyttefeltet. Foreløpig er det ikke fastsatt noen
velforeningsavgift, men dette vil tilkomme.

Regulering:
Eiendommen er regulert til utleiehytte, og det
er utleieplikt. Området er for øvrig regulert til
følgende formål: Byggeområde for utleiehytte
og naust. 
Spesialområde - friluftsområde - bevaring av
bygningar. Trafikkområde. Fellesområde - veg,
leikeplass, ballplass og vinterlagring for båtar.
Kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr.
megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Utdrag fra grunnboksblad for
hovedeiendommen, gnr. 143 bnr. 28 i Tysvær
kommune: 

Rettighetshavere til eiendomsrett: 
2018/1476153-1/200 30.10.2018 21:00 HJEMMEL
TIL EIENDOMSRETT 
VEDERLAG: NOK 0 
Omsetningstype: Skifteoppgjør 
BETANIA DEN FRIE EVANGELISKE 
ORG.NR: 986 338 578 
Rettighetshavere til festerett 
2008/200637-1/200 07.03.2008 HJEMMEL TIL

FESTERETT 
VEDERLAG: NOK 0 
Omsetningstype: Uoppgitt 
PAULSEN FERIEHUS AS 
ORG.NR: 879 971 632 

Heftelser i eiendomsrett: 
2002/3415-2/47 17.04.2002 FESTEKONTRAKT -
VILKÅR 
Festetid: 80 år 
Bestemmelser om regulering av leien 
Festeavg. kr. 6930,- pr. hytteenhet. 
Bortfester har l.pr. panterett som sikkerhet for
forfalt og ikke betalt festeavgift i de siste 3 år. 
Med flere bestemmelser

Konsesjonsplikt:
Ingen konsesjon.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag: 
Fastpris kr. 50 000,-. 

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers
utlegg og markedsføring.

Boligselgerforsikring:
Selger er et selskap (AS) og har ikke anledning
til å tegne eierskifteforsikring. Kjøper har
samme rettigheter etter avhendingsloven,
uavhengig av om selger har tegnet
eierskifteforsikring eller ikke.

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:
2019-01-25

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.

Kontakt:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92 06 35 07
oyvind@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Øyvind Hasseløy
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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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Ferdigattest

36



Reguleringskart
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Reguleringsbestemmelser

38



Reguleringsbestemmelser
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Budskjema
For eiendommen: Liarvågvegen 841, 5560 Nedstrand
Gnr. 143 Bnr. 28 i Tysvær
Oppdragsnummer: 219019
basert på salgsoppgave datert 2019-01-25
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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


