
Prisant: 7 990 000 + omkTysvær - Førresfjorden
Førresbrekka 19, 5563 Førresfjorden



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.

3FØRRESFJORDEN FØRRESBREKKA 19



4 FØRRESFJORDEN FØRRESBREKKA 19



Innhold
Eiendommen  _______  s 6

Nøkkelinfo  _______  s 8

Standard  _______  s 10

Nærområde  _______  s 36

Innhold  _______  s 38

Teknisk info og skjema  _______  s 42

5FØRRESFJORDEN FØRRESBREKKA 19



6 FØRRESFJORDEN FØRRESBREKKA 19



Del 1 - Førresbrekka 19

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning

7FØRRESFJORDEN FØRRESBREKKA 19



Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 79 Bnr. 920

i Tysvær

PRISANTYDNING:

Kr. 7 990 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 334 m2

Bra: 383 m2

TOMT:

855 m2 Eiet



Standard

Helt enkelt  
en drømmebolig...

Høyt, fritt og usjenert beliggende på solsiden av Førresfjorden, ligger denne nydelige

eiendommen.  Fantastiske sol- og utsiktsforhold, mange herlige uteplasser, hagestue og

dobbel garasje er bare noen av fasilitetene eiendommen kan skilte med.  

Boligen fremstår som meget velholdt, både innvendig og utvendig, og har et herskapelig

uttrykk med søyler, glaserte takpanner og utsmykkede ytterdører. Innvendig er det lagt

vekt på gjennomførte fargevalg, lekre detaljer og gjennomgående kvalitetsmessige

komponenter som tregulv i Merbau, skipsparkett og smijern.  

Store deler av boligen har vannbåren gulvvarme - Noe som skaper en lun og behagelig

atmosfære, i tillegg til at det er både energibesparende og miljøvennlig. I kjelleretasjen

har boligen 2 utleieleiligheter som gir muligheten for gode utleieinntekter. 

Førresbrekka fremstår som en drømmebolig, med alle de kvaliteter en kan ønske seg.
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Det herskapelige inngangspartiet og den vakre hallen  

gir et svært godt førsteinntrykk.
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Lysrik hovedstue med store vindusflater og et vell av innredningsmuligheter.
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Fra hovedstuen er det utgang til stor og solvendt altan med nydelig utsikt mot fjorden og området.
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Kjøkken og allrom i åpen løsning skaper en romslig og sosial arena...
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Påkostet, flott innredning fra Strai med Silestone benkeplate og kjøkkenøy.
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Fra kjøkkenet er det adkomst til herlig hagestue.
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Romslig foreldresoverom med eget bad.
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I 2. etasje er det 3 gode soverom, samt stor loftstue med utgang til altan.
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Lekkert, helfliset baderom i 2. etasje.
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I underetasjen er det to utleiedeler med egen inngang.
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Finn roen i solen på altanen eller i den koselige, lune hagestuen...
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Førresfjorden
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Her vil  
dere trives... 
Boligen ligger på solsiden av Førresfjorden - Usjenert og fredlig, i et attraktivt og

veletablert boligområdet. I nabolaget bor det flere barnefamilier.  

I nærområdet finnes flere lekeplasser, fotballbaner, tennisbane og sandvollyballbane.  

På Frakkagjerd, like ved, er det fritidsklubb (Avanti). 

Videre er det kort kjøreavstand til både Haugesund og Aksdal.  

Dagligvarebutikk(er) i gangavstand. I tillegg til er det flere flotte  

turmuligheter i området - Helgelandsfjellet og Nappatjørn med lysløype  

for å nevne noen. Fiskemuligheter i Førresfjorden og bademuligheter  

både i Dragavika og ved Aksdalsvannet.



Planløsning

Innhold
Særdeles innholdsrik enebolig bygget over 3 plan, som inneholder: 

Kjelleretasje: Teknisk rom, bod, kjellerrom, to 

leiligheter. 

Leilighet 1: Vindfang, stue, kjøkken, bad/vaskerom, bod og 2 soverom. 

Leilighet 2: Vindfang, stue/kjøkken, bod, bad/vaskerom og soverom. 

1. etasje: Hall m/trapp, forstue, stue, kjøkken/ 

allrom, vaskerom, bad, wc og soverom. 

2. etasje: Gang, bad, 3 soverom, boder(lav takhøyde). 

I tillegg er det oppført dobbel garasje tilknyttet boligen.  

Garasjen har to etasjer og et samlet BRA på 84 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 131 m2

1.

BRA 90 m2

2.



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

BRA 162 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 162 m2
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Del 2 - Førresbrekka 19

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

Oppdragsnummer:
219122

Adresse:
Førresbrekka 19, 5563 Førresfjorden

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 79 Bnr. 920 i Tysvær kommune

Eiers navn:
Frode Førre og Liv Marit Fredsvik Førre

Prisantydning:
7 990 000,-

Kjøpers omkostninger:
199 750,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
212 102,- (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:
Enebolig

Eierform:
Selveier

Utleie:
Gode utleiemuligheter! Eneboligen har to
godkjente utleiedeler i underetasjen.

Standard:
Inngangspartiet i hovedplan gir et meget godt
førsteinntrykk. Gårdsrommet er belagt med
flott strukturbetong. Det er innstallert frost/
smelteanlegg i snuplass/hjulspor. 

Stor og vakker hall med flislagt gulv. Trapp opp
til 2. etasje med spesielt flott gelender i
smijern. Adkomst til gjeste-wc. 

Herlig, luftig stue med mange
innredningsmuligheter. God plass til både sofa

og stor spisegruppe. Utgang til solrik altan med
orkesterplass mot fjorden. 

Kjøkken og allrom i åpen løsning skaper en
romslig og sosial arena. Kjøkkenøy tilfører
ekstra oppbevaringsplass og arbeidsflate.
Delikat, tidløs kjøkkeninnredning fra leverandør
Strai, ny i 2015. Påkostet Silestone benkeplate.
Kjøkkenet er velutstyrt og inneholder integrert
hjørnekjøleskap av meget god størrelse,
fryseskap, komfyr og mikro. Gassplatetopp med
6 bluss. Ventilator. 

Fra kjøkkensonen er det utgang til hagestue,
hvor dere kan nyte lange søndagsfrokoster
uansett vær. 

I hovedetasjen er det foreldresuite med eget
bad. Badet er helfliset og inneholder stor dusj/
badekarløsning, veggmontert klosett, speil og
dobbel servant nedfelt i baderomsinnredning.
Panel i himling gir et spennende uttrykk. 

I tillegg er det separat vaskerom med fliser/
baderomspanel, vaskeromsinnredninger med
god skapplass, utslagsvask og opplegg for
vaskemaskin. Rommet er dekket av
ventilasjonsanlegget i boligen. 

I 2. etasje er det tre gode soverom, alle med
plass til dobbeltseng, samt romslig loftstue
med utgang til altan. Stort, helfliset baderom
med veggmontert klosett, hjørnebadekar og
baderomsmøbel med servant og speil.

Areal:
P-rom: 334 m2

Bra: 383 m2

P-rom innhold:
Samtlige rom er primærrom, med unntak av
teknisk rom, bod og kjellerrom.

Bruksareal per etasje:
U.etg. 162 kvm. - 1.etg. 131 kvm. - 2.etg. 90 kvm.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2006

Antall soverom:
7 soverom

Antall rom:
11 rom

Parkering:
Parkering i egen dobbelgarasje, samt gode
parkeringsmuligheter i gårdsrom.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport (enebolig): Antatt
fundamentert på stabile masser. Gulv mot
grunn av betong. Grunnmur i plasstøpt betong.
Drenering som normalt fra byggeår. Det er
ifølge eier lagt isolasjon og grunnmursplast
rundt deler av bolig som er nedgravd. Det er
synlig i terreng under terrasse mot vest.
Bindingsverk i trekonstruksjonen. Understreker
at vurderinger av fasader er gjort fra
bakkenivå. Treulittplater som er utvendig
pusset med fiberarmert murpuss. Vinduer i pvc
utførelse, isolerglass. Ytterdører fra byggeår i
pvc utførelse. Valmtak. Gesimser i malt treverk.
Taket er tekket med glasserte panner. 

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

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

Oppvarming:
Det er vannbåren gulvvarmeanlegg i stor deler
av boligen. Kjellernivå, og første etasje er fullt 
dekket, bad i andre etasje er også dekket. Det
er i tillegg frost/smelteanlegg i gårdsrom - Da 
hovedsakelig i hjulspor og på snuplass.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Energimerke C og oppvarmingskarakter RØD.

Beskaffenhet:
Flotte betongtekkede gårdsrom og utearealer
med innebygget frost/snøsmelteanlegg i
gårdsrom/kjørespor for bil. 
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Tomteareal:
855 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

Ligningsverdi:
1 383 276 for 2018

Kommunale avgifter:
Ca. 14 500,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av
vannforbruk og avvik vil forekomme.

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 er tilknyttet offentlig vei, vann og
avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger for "enebolig med
garasje og leilighet i underetasjen - Nybygg",
datert 13.09.2005. Vinterstue/påbygg er ikke
byggemeldt.

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

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 hovedsakelig
regulert til boligformål. Kopi av
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Heftelser i eiendomsrett: 
2005/9217-2/47 18.10.2005 FORKJØPSRETT 
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1146 GNR: 79 BNR:
197. Bestemmelse om bebyggelse, med flere
bestemmelser. 

Eier av gnr. 79 bnr. 197 har forkjøpsrett, i
betydning rett til å tre inn i høyeste oppnådde
bud på gnr. 79 bnr. 920, dersom denne legges
ut for salg etter at den er bebygd. 

Gnr. 790 bnr. 920 skal ikke kunne bebygges
utover de bygningsplaner som er godkjent pr
salgstidspunkt, uten at eier av gnr 79 bnr 197
godkjenner dette. 

Det er ikke tillatt å bygge på gnr 79 bnr 920
nærmere grense mot gne 79 bnr 197 enn 4
meter. 

Høyden på topp grunnmur på bebyggelse på
gnr 79 bnr 920 skal maks ligge på kote 35 og
takhøyden skal maks kunne være 7,8 meter
over dette. 

Eier av gnr 79 bnr 197 skal kunne ha så høye
trær og busker som han måtte ønske mot gnr
79 bnr 920 for å hindre innsyn til bnr 197 fra
bnr 920. Nabolovens regulering av disse
forhold tilsidesettes.

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Prosentsats: 1,25%. 
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:
2019-08-13

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/
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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

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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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport

57



Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Ferdigattest
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Plankart
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Plankartutsnitt
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Budskjema
For eiendommen: Førresbrekka 19, 5563 Førresfjorden
Gnr. 79 Bnr. 920 i Tysvær
Oppdragsnummer: 219122
basert på salgsoppgave datert 2019-08-13
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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


