
Kontakt:
Øyvind Hasseløy
M: 92 06 35 07

ENEBOLIG

Prakteiendom på 8,6 mål - Enebolig med godkjent utleiedel, 2 garasjer og tennisbane

Solheimsvegen 820
Prisantydning: 7 000 000,-
P-rom/Bra: 412/438 m2
Byggeår: 1996

Skjold - Solheim
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En idyllisk og skjermet
perle...
Eiendommen ligger meget sentralt i forhold til Isvik og
Skjold (kun ca. 5 minutters kjøring/6 km), og samtidig
tilbaketrukket, skjermet og barnevennlig til mellom
Svanarvatnet og Skjoldafjorden/Langalandsvika. Her
ligger alt til rette for spennende aktiviteter for hele
familien. Kort kjørevei til blant annet barnehage, skole,
matbutikk (Kiwi Isvik) og servicetilbud.
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Eiendommen

Innhold

BOLIGTYPE:
Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE:
Gnr. 181 Bnr. 7 i Vindafjord kommune.

PRISANTYDNING:
7 000 000,- + omk.

Areal
P-rom: 412 m2

Bra: 438 m2

Enebolig oppført over 3 etasjer som inneholder: 

1. etasje: Stue, kjøkken , 3 soverom, bad, gang og
vindfang. 
Loftsetasje: Loftstue med trapp, 2 soverom. bad og
hobbyrom. 
Kjelleretasje: Stue/kjøkken, 3 soverom, 2 bad, vaskerom,
hall med trapp, gang, entré, vindfang og 4 boder. 

I tillegg er det på eiendommen oppført:  

- Garasje/kombibygg med gjesteleilighet (byggeår 2002)
over 2 plan med et BRA på 173 m2 som inneholder: 
1. etasje: Garasjerom, gang og hobbyrom. 
Loftsetasje med gjesteleilighet: Stue/kjøkken, soverom,
bad (ikke medtatt i arealberegning pga lav takhøyde),
gang. 

- Garasje nr. 2 (byggeår 2002) med et BRA på 52 m2. 

- Hagestue med et BRA på 10 m2. 

- Enebolig - renoveringsobjekt evt saneringsobjekt.
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Velkommen til fantastiske
Solheimsvegen 820! 
Dette er en eiendom som er
dedikert til rekreasjon og
spennende aktiviteter for både
store og små - Et perfekt hjem for
en sporty familie.  
Bla om og bli med på en
omvisning!
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Praktisk og stort kjøkken med integrerte
hvitevarer. God plass til spisegruppe og
utgang til terrasse. Peisen skaper
stemning og varme...
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I andre etasje finner dere blant annet loftstue og hobbyrom.
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Til sammen 8 soverom i hovedhuset og ytterligere ett soverom i
gjesteleiligheten dekker behovet til de aller fleste. God plass til både
familie og gjester!
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Hovedhuset inneholder 4 bad og separat vaskerom. Her slipper dere å stå i kø for å pusse tenner.
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Gjesteleilighet over garasje.
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Uteområdet må oppleves.
Eiendommen har tennisbane,
sandvolleyballbane, trampoline
og store, frodige plener. Det er i
tillegg oppført en hagestue hvor
man kan nyte lange
sommerkvelder...
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
217573

Adresse:
Solheimsvegen 820, 5574 Skjold

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 181 Bnr. 7 i Vindafjord kommune

Eiers navn:
Terje Egil Kleven

Prisantydning:
7 000 000,-

Kjøpers omkostninger:
175 000,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
9 200,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
185 452,- (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:
Boligen er selveiet, og kan i sin helhet
leies ut. I tillegg er det godkjent
utleiedel i kjelleretasjen. Det er ikke
direkte adkomst mellom hoveddel og
utleiedel.

Standard:
Idyllisk og tilbaketrukket beliggende
på Solheim, med Skjoldafjorden like
nedenfor, finner du denne fantastiske
eiendommen - Særdeles flott
opparbeidet med blant annet
tennisbane, sandvolleyballbane og
store gressplener - Dette er en drøm
av en eiendom for en barnefamilie.
Her kan både små og store boltre seg
med spennende aktiviteter like
utenfor ytterdøra! Det er oppført flere
bygninger på eiendommen.  

Bolighuset har et bruksareal på hele
438 kvadratmeter med plass til de
fleste og det meste. Deler av
kjelleretasjen er innredet som en
leilighet, med eget kjøkken/stue, bad
og 2 soverom. Perfekt som
ungdomsavdeling eller til utleie.
Denne eiendommen må oppleves for
å få det rette inntrykket. 

Hovedetasjen inneholder en meget
romslig stue/spisestue med mange
innredningsmuligheter. Staselig, hvit
kakkelovn. Utgang til terrasse. Videre
er det stort, praktisk kjøkken med
spiseplass og peis. Flisbelagt gulv for
enkel rengjøring. Kjøkkeninnredning
fra Mobalpa (ny i 1997) med
integrerte hvitevarer (nye i 2012).
Hovedetasjen har 3 gode soverom og
stort, helfliset bad med dusjhjørne,
toalett og baderomsinnredning med
vask. Avtrekksventil i himlingen og
tilluft under dør. Vindfang med
varmekabler i gulv og
oppbevaringsplass for yttertøy og sko.
Luftig hall med trapp til både
loftsetasje og kjelleretasje.  

Innholdsrik kjelleretasje med 2
innganger. Masse lagringsplass.
Etasjen består av hoveddel og
utleiedel. I hoveddelen er det:  
- Romslig soverom. 
- Helfliset bad med baderomsseksjon
med servant, toalett, badekar og
dusjkabinett med dyser. 
- Separat, helfliset vaskerom med
varmtvannsbereder på ca 300 liter
(ny i 1996), opplegg for vaskemaskin
og vaskeromsinnredning 
med utslagsvask. 
- 3 boder, hvorav én med
varmtvannsbereder på ca 120 liter i
fra 1998, samt trykktank i fra ca
2010. 
- Lang gang/hall med adkomst til de
fleste rommene i hoveddelen + dør
inn til stue i utleiedel. 
- Inngangsparti/vindfang med
oppbevaringsplass for yttertøy og sko. 

Utleiedel: 
- Egen inngang med vindfang. 
- Gang med adkomst til soverom, bad
og stue/kjøkken. 
- Stue/kjøkken i åpen løsning.
Kjøkkeninnredning med speilfronter i
eik. Ventilator over komfyr. 
- Hovedsoverom og soverom 2. 
- Helfliset bad med toalett, dusjhjørne
og baderomsinnredning med vask.
Vifte og ventil i vegg. 
- Lagringsbod med adkomst fra bad. 

Loftsetasjen har stor loftstue med
utgang til balkong. Praktisk
hobbyrom. I tillegg er det 2 soverom,
hvorav ett med utgang til balkong og
det andre av meget god størrelse
(perfekt som f.eks gjesterom).
Helfliset baderom innredet med
toalett, dusjkabinett og
baderomsseksjon med vask. 

Elektriske anlegg: Sikringsskap med
automatsikringer av nyere årgang. 

Ellers har eiendommen koselig
hagestue, samt 2 garasjer hvorav én
med gjesteleilighet, hobbyrom og
bod. Det står oppført en eldre
enebolig på eiendommen som anses
å være klar for sanering/riving, evt
bør boligen renoveres betydelig
dersom det er ønskelig å ta den i
bruk.

Areal:
P-rom: 412 m2

Bra: 438 m2

Bruksareal per etasje:
- U.etg. 150 kvm.  
- 1.etg. 162 kvm.  
- 2.etg. 126 kvm.

Arealet er beregnet i henhold til
NS3940.

Byggeår:
1996

Antall soverom:
8 soverom

Antall rom:
11 rom
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Parkering:
Eiendommen har 2 garasjer og ellers
meget gode parkeringsmuligheter i
gårdsrom.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: 
Bolig med kjeller, 1. etasje og loft
som er bygget i 1997. Boligen er
oppført med grunnmur i betong,
trekonstruksjon som utvendig er kledd
med trepaneler, trebjelkelag. Saltak i
trekonstruksjon tekket med
betongtakstein. Boligen har et
normalt godt vedlikehold og den
fremstår i god stand. 

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

Oppvarming:
Enebolig: 
Elektrisk og ved. Det er varmekabler i
gulv på samtlige badene, vindfang og
kjøkken i 1. etasje. I kjelleretasje er
det varmekabler i gulv på gang,
soverom, entré og vaskerom.
Varmekabler i stue/kjøkken, soverom,
bad/vaskerom og gang i utleiedel.

Varmekilder som var fastmonterte i
boligen på visning medfølger
eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket E og
oppvarmingskarakter oransje.

Beskaffenhet:
Eiendommen er et rekreasjonssted
såvel som et hjem. Tomten er
fantastisk opparbeidet med
tennisbane, sandvolleyballbane,
trampoline og stor plen med planter
og busker. 

Tomteareal:
8 654 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter
nærmere avtale mellom partene.

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

Kommunale avgifter:
15 381,- per år.
De kommnale avgiftene omfatter
branntilsyn/feiing, eiendomsskatt og
renovasjon. Eiendommen er tilknyttet
privat avløpsanlegg (Valac) og privat
borehull. Det må påregnes kostnader
forbundet med det private
avløpsanlegget.

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:
Vann: Privat vann (borehull). 
Avløp: Privat avløpsanlegg fra Valac. 
Vei: Privat adkomst fra kommunal vei.

Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse:
Midlertidig brukstillatelse for "nybygg
enebolig" foreligger, datert
10.02.977. 
Garasje og tennisbane er byggemeldt.
I administrativt vedtak fra Vindafjord
kommune, datert 25.10.01, er
tiltaket godkjent gjennomført. 
Oppføring av garasje/redskapshus er
godkjent med vilkår, i dokument fra
Plan- og bygningskontoret Sandeid
datert 15.09.96.

Diverse:
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, egenerklæring og
øvrige dokumenter. 

Regulering:
Eiendommen ligger i et område som i
kommuneplanen er avsatt til LNF
(landbruk, natur- og friluftsområder) -
Areal, spredte boliger (nåværende).
Gjeldende plan: Kommunedelplan
E134 Fikse-Solheim. PlanID:
1160-15-03. For kopi av
kommunedelplan og bestemmelser,
kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Heftelser i eiendomsrett: 
1945/1265-2/47 28.09.1945
BESTEMMELSE OM VANNRETT 
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1160 GNR:
181 BNR: 16 
Bestemmelse om adkomstrett. 

Dokumentet kan besiktiges ved
henvendelse til megler. 

EIENDOMMENS RETTIGHETER 
Servitutter: 
1929/906901-1/47 23.09.1929
BESTEMMELSE OM BEITERETT 
Rettighet hefter i: KNR: 1160 GNR:
181 BNR: 4 
Bestemmelse om vannrett. 
Bestemmelse om veg. 

Dokumentet er søkt etter i
digitalarkivet uten hell.

Konsesjonsplikt:
Kjøper må fylle ut egenerklæring om
konsesjonsfrihet.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Prosentsats: 1,5%. 
Markedspakke: kr. 23 900,- 
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,- 

Oppdragsgiver betaler i tillegg
oppdragstakers utlegg. Alle
overnevnte satser er inkludert mva.
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Eierskifteforsikring:
Selger har tegnet eierskifteforsikring.
Selgers egenerklæring er vedlagt i
salgsoppgaven. Interessenter bes
sette seg inn i denne før budgiving.
Eierskifteforsikringen dekker selgers
ansvar for eventuelle mangler ved
eiendommen etter Lov om avhending
av fast eiendom.

Boligkjøpeforsikring:
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, nød-
vendige 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. 3900/6700,-
selveier og aksjeleilighet: kr. 6500/
9300,- enebolig,  tomanns-bolig,
rekkehus, fritidsbolig og tomt: kr.
9200/12000,-.
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
ikke provisjon fra Danske Bank.

Salgsoppgavedato:
2017-11-27

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
Megler/Partner
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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FOR EIENDOMMEN: Solheimsvegen 820, 5574 Skjold
Gnr. 181 Bnr. 7 i Vindafjord kommune.
Oppdragsnummer: 217573 basert på salgsoppgave datert 2017-11-27







Øyvind Hasseløy
Megler/Partner
M: 92 06 35 07
E: oyvind@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139
5527 Haugesund

www.meglerhuset-rele.no


