
Tysvær - Slåttevik

Melkevikvegen 27, 5565 TYSVÆRVÅG

Prisant:

1 500 000 + omk



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:

Torbjørn Håvås Tjønn
Jurist/Fagansvarlig/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, i

Oslo og Haugesund.
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

SELVEIERLEILIGHET

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 59 Bnr. 128 Snr. 2

i TYSVÆR

PRISANTYDNING:

Kr. 1 500 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 52 m2

Bra: 55 m2



Standard

Stilren leilighet i
rolige omgivelser

Flott, arealeffektiv leilighet med to soverom. Boligen er forholdsvis ny, og del av en

flermannsbolig fra 2012.  

Eiendommen ligger strategisk plassert mellom Haugesund og Stavanger, samt like ved

Kårstø. Her har man tilgang til flere arbeidsmarkeder.  

Boligen er innredet med parkettgulv og slette overflater forøvrig, som gjør den enkel å

innrede med sin stil. To soverom, plassert i hver sin ende av leiligheten. Trappefri

adkomst og parkering på felles parkeringsplass utenfor døren.  

10 10TYSVÆRVÅG MELKEVIKVEGEN 27



Entre
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Soverom
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Kjøkken
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Stue
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Soverom
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Billedtekst
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TYSVÆRVÅG
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Her vil  
dere trives... 

Beliggende i Slåttevik, ved inngangen til Førlandsfjorden. Plassen er populær, både som

rekreasjonsområde og boområde, og spesielt sjøliv er ansett for å være godt i dette

området. Boligen ligger en kort spasertur fra sjøen.  

Strategisk plassert mellom Haugesund/Karmøy og Haugesund, like i nærheten av Bokn

og ferjesambandet mot sør. Likeså er det kort vei til Kårstø, en stor arbeidsplass i

regionen.



Planløsning

Innhold
Beliggende i 1. etasje i et nyere bygg (2012) finner du en arealeffektiv leilighet med to

soverom. I tillegg er det bad/vaskerom, åpen kjøkken- og stueløsning samt gang.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 55 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 55 m2
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Del 2 - Melkevikvegen 27

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

Oppdragsnummer:
217528

Adresse:
Melkevikvegen 27, 5565 TYSVÆRVÅG

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 59 Bnr. 128 Snr. 2 i TYSVÆR kommune

Eiers navn:
Haugaland Tingrett

Prisantydning:
1 500 000,-

Kjøpers omkostninger:
37 500,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
------------ 
38 752,- (omkostninger totalt) 

Omkostningene gjelder ved kjøp for
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i
ovennevnte gebyrer. .

Total kjøpesum:
1 538 752,-,-

Felleskostnader pr mnd: kr. 250,- pr mars 2018.
Sameiet vurderer å øke fellesutgiftene noe i
fremtiden, og det har blitt opplyst at de ser for
seg at fellesutgifter pr måned skal være ca.
400,-. 

Felleskostnadene inkluderer utvendig
byggeforsikring, strøm til fellesareal og mindre,
kommende vedlikehold.
Eiendomstype:
SELVEIERLEILIGHET

Eierform:
Selveier

Utleie:
Fremleie av boligen må meldes til styret for
registrering og evt godkjenning.

Standard:
Boligen holder en moderne standard.
Hovedsakelig slette, malte flater på vegger.

Parkett på gulv og malt himling.  

Baderom: fliser med sokkelfliser på vegg, samt
baderomsplater. Malt himling. Opplegg for
vaskemaskin, varmtvannsbereder på ca. 120
liter, vask med underskap, toalett og dusj på
vegg. 

Moderne, stilren kjøkkeninnredning med
stålvifte (ventilator) og overskap med lys under.
God arbeids- og lagringsplass på og i
underskap.  

Luft til luft varmepumpe i stue.

Areal:
P-rom: 52 m2

Bra: 55 m2

P-rom innhold:
Bad/vaskerom, stue/kjøkken/gang og to
soverom.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
Byggeår:
2012

Antall soverom:
2 soverom

Antall rom:
3 rom

Parkering:
Parkering på felles parkeringsplass.

Byggemåte:
Boligen er oppført i ringmur i betong,
trekonstruksjon som utvendig er kledd med
trepaneler, trebjelkelag.  

Boligen har behov for noe vedlikehold, herunder
utvendig overflatebehandling av trekledning
samt noe flikking på overflater innvendig.  

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

Oppvarming:
Varmekabler på bad. Luft til luft varmepumpe i
stue.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket -ingen valgt-

Beskaffenhet:
Eiet, felles tomt på 2174 m2. 

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

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

Kommunale avgifter:
Opplyste årlige kommunale avgifter: 
Kr. 3.848,- (vann og avløp) 
Kr. 4.424,- (renovasjon HIM) 

Det tas forbehold om endring i de kommunale
satsene. Deler av overnevnte gebyrer er
variable. Det vil si at bruken avgjør hvorvidt
summen avviker, og hvor vesentlig avviket vil
være. Denne boligen har delvis vært ubebodd.,-
per år.
De kommunale avgiftene avhenger av
vannforbruk i enkelte kommuner og avvik vil
forekomme. Renovasjons- avgiften kan også
komme i tillegg til kommunale avgifter i enkelte
kommuner.

Tilbehør:
Konferer med megler vedr. evnt tilbehør. Ta
forbehold ved tvil.

Vei, vann og avløp:
Opplyste årlige kommunale avgifter: 
Kr. 3.848,- (vann og avløp) 
Kr. 4.424,- (renovasjon HIM) 

Det tas forbehold om endring i de kommunale
satsene. Deler av overnevnte gebyrer er
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variable. Det vil si at bruken avgjør hvorvidt
summen avviker, og hvor vesentlig avviket vil
være. Denne boligen har delvis vært ubebodd.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger.

Diverse:
Leiligheten er ikke malt utvendig siden bygget
ble satt opp noe som ble spesifisert ved
overtakelse at måtte gjøres for at garanti skal
gjelde på kledning. Alle har hatt ansvar for sin
egen enhet. 

Fremleie av boligen må godkjennes av styret. 

De andre sameierne har panterett i seksjonen
for krav mot sameieren som følger av
sameieforholdet. 

I forbindelse med tvangssalg risikerer man å
måtte oppbevare eiers løsøre/eiendeler i en
tidsavgrenset periode. 

Kjøper har en streng betalingsplikt ved tilslag
jfr. tvfbl. § 11-31 3. ledd. 

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. 

Eiendommen overleveres som den er, uten at
den nødvendigvis er ryddet eller vasket. Kjøper
aksepterer dette.

Vesentlige mangler:
Benevnelser på rom i salgsoppgave samt
selgers bruk av rom kan være i strid med
byggeforskrifter selv om de er målverdige. 

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 er regulert til bolig. Kopi av

reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler. Vi
oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt
godt inn i reguleringskart og de gjeldende
reguleringsbestemmelsene for området.

Tinglyste forhold/servitutter:
Ingen servitutter registrert.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen fritatt fra konsesjonsplikten.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag reguleres ihht.
tvangsfullbyrdelsesloven m/ forskrift.

Boligselgerforsikring:
Det er ikke anledning til å tegne
boligselgerforsikring i forbindelse med
tvangssalg.

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 ikke provisjon fra Danske Bank.

Salgsoppgavedato:
2018-04-09

Handelen følger tvangsfullbyrdelsesloven. Her
gjelder spesielle regler, se budskjema med
kortfattet informasjon om tvangssalg, og
konferer megler ved spørsmål.

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
Jurist/Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 99 24 69 65
torbjorn@meglerhuset-rele.no

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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VEDLEGG

32 32TYSVÆRVÅG MELKEVIKVEGEN 27



VEDLEGG
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VEDLEGG
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VEDLEGG
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VEDLEGG
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VEDLEGG

37 37ADRESSE - STED ADRESSE



VEDLEGG
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VEDLEGG
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VEDLEGG
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VEDLEGG
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VEDLEGG
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VEDLEGG
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VEDLEGG
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Torbjørn Håvås Tjønn  /  T: 99 24 69 65  / 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


