
Prisant: 3 190 000 + omkEtne - Skånevik
Øvre Prestalia 2, 5593 Skånevik



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:

Marius Kallevik
Eiendomsmegler MNEF/Partner

T: 90 77 69 49

marius@meglerhuset-rele.no

Marius Kallevik er vår uunnværlige altmuligmann og

perfeksjonist - Til tross for sin unge alder har han

opparbeidet seg bemerkelsesverdig mye kunnskap

og erfaring innenfor mange felt. Vi har en teori om

at Marius er født med en gedigen indre «drive».

Marius har bachelor i eiendomsmegling ved BI i

Stavanger og 8 års erfaring.
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 131 Bnr. 186

i Etne

PRISANTYDNING:

Kr. 3 190 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 86 m2

Bra: 92 m2

TOMT:

823 m2 Eiet



Standard

Splitter ny bolig
med alt på ett
plan!

Vakkert beliggende i Skånevik finner du denne nyoppførte eneboligen. 

Stikkord for eiendommen er nydelig utsikt, praktisk planløsning  

og gjennomført, flott standard. Gulvene er belagt med eikeparkett, samt fliser i våtrom. 

Listfrie overganger i stue/kjøkken og gang. 

Kjøkkenet er velutstyrt med integrerte hvitevarer fra Gorenje.  

Enten dere ønsker å benytte boligen som hjem eller fritidsbolig,  

er det unsett bare å sette igang med innredningen!
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Romslig stue med åpen kjøkkenløsning og vedovn. Store vindusflater lar den fantastiske utsikten komme til sin rett!
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Lekkert, tidløst kjøkken fra Aubo.
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Kjøkkenet har integrerte hvitevarer fra Gorenje og soft-close i skuffer og skap.
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Boligen har tre gode soverom, alle med eikeparkett.

17 17SKÅNEVIK ØVRE PRESTALIA 2



18 18SKÅNEVIK ØVRE PRESTALIA 2



Boligen har baderom og separat vaskerom/gjeste-wc. Begge rommene har flislagte gulv og våtromspanel på vegger.
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Gang/entré med delvis flislagt gulv med varmekabler/delvis eikeparkett. Downlights i himling.
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Både terrassen og inngangsparti er overbygget. Fra terrassen har du spektakulær utsikt mot Skånevik, sjøen og fjellene.
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Eiendommen har meget god topografi.
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Tomta er opparbeidet med plen, markterrasse og grus i gårdsrom.
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Skånevik
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Skånevik -
Sunnhordalands
perle

Eiendommen ligger i et trivelig og rolig boligområde  

i vakre Skånevik - "Sunnhordalands perle".  

Fra boligen er det kort gangavstand ned til sentrum/kaien, hvor du finner nærbutikk,

Larsen bakeri, fjordkro, blomsterbutikk, fjordhotell, bibliotek m.m.  

På House of Blues kan du nyte noe godt i glasset og live musikk, som oftest på

lørdager. Siden 1997 er det arrangert bluesfestival i bygda om sommeren,  

med mange kjente artister. I og rundt Skånevik finnes flere herlige badeplasser,  

som Sandvik og den idylliske holmen Peparen, med forbindelse til fastlandet  

via gangbro. Skånevik har og kultur- og idrettshall med spennende arrangementer  

for store og små. Det tar ca. 20 minutter å kjøre til Etne sentrum.  

Her er blant annet matbutikk, kjøpesenter, apotek, frisør, vinmonopol m.m.  

Ferjesamband fra Skånevik til Matre og Utåker. 

Avstand fra Haugesund: Ca. 1 time og 20 minutter. 

Avstand fra Odda: Ca. 1 time.



Planløsning

Innhold
Praktisk romløsning med alt på ett plan.

Eneboligen inneholder: 

Stue/kjøkken, 3 soverom, bad, vaskerom/wc/bod, gang/entré og sportsbod.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 92 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 92 m2
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
218529

Adresse:
Øvre Prestalia 2, 5593 Skånevik

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 131 Bnr. 186 i Etne kommune

Eiers navn:
Vigor Bygg AS

Prisantydning:
3 190 000,-

Kjøpers omkostninger:
17 500,- Dokumentavgift av tomteverdi (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
29 852,- (omkostninger totalt) 

Omkostningene er lave da boligen er ny. 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.

Standard:
Eneboligen er splitter ny! Her får du tidsriktig,
delikat standard kombinert med en praktisk og
sosial planløsning - Alt på ett plan. Boligen kan
blant annet fronte med fantastisk utsikt mot
sjø og fjell, lekkert kjøkken og utstrakt bruk av
flott eikeparkett. 

Åpen kjøkkenløsning mot stue skaper en
romslig arena, med god plass til sofa- og
spisegruppe. Store vindusflater gir godt med
naturlig lys. Utgang til herlig terrasse.
Kjøkkeninnredning fra Aubo med integrerte

hvitevarer fra Gorenje; Kombiskap, stekeovn i
høyskap, induksjonstopp og oppvaskmaskin.
Soft close i skuffer og skap. Vedovn fra Jøtul i
stuen. Enstavs eikeparkett på gulv. Gipsvegger
og tak med listfrie overganger. Downlights i
himling. 

Boligen har 3 gode soverom. Alle soverommene
har panelte vegger og tak, samt 3-stavs lys
eikeparkett. 

Pent bad med dusjnisje, baderomsseksjon med
nedfelt servant og vegghengt klosett. Flislagt
gulv med varmekabler og våtromsplater på
vegger. Downlights i himling. 

Separat vaskerom/bod med vegghengt klosett,
baderomsseksjon med nedfelt servant, opplegg
for vaskemaskin, varmtvannsbereder og
balansert ventilasjonsanlegg. Flislagt gulv med
varmekabler. Våtromspanel på vegger. 

Stor gang/entré med downlights i himling. Gulv
har delvis enstavs eikeparkett og delvis fliser
med varmekabler. 

Fra inngangspartiet er det adkomst til
sportsbod på ca. 6 kvadratmeter med belegg.

Areal:
P-rom: 86 m2

Bra: 92 m2

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

Byggeår:
2018

Antall soverom:
3 soverom

Antall rom:
4 rom

Parkering:
Parkering på egen tomt.

Byggemåte:
Bygget er hovedsakelig oppført i tre.

Tilstandsrapport:
Det er ikke foretatt en fagkyndig teknisk
vurdering av boligen, og interessenter bør
derfor gjennomgå eiendommen med ekstra
nøysomhet, gjerne sammen med fagkyndig.

Oppvarming:
Elektrisk og ved. Boligen har balansert
ventilasjon.

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:
Tomten er ferdig opparbeidet med plen, samt
grus/forstøtningsmur i stort gårdsrom.
Markterrasse i tre. 

Tomteareal:
823 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:
4 247,- per år.
Vannavgiften og renovasjonsavgift kommer i
tillegg de kommunale avgiftene og utgjør pt kr.
3.375,- inkl mva per år. Vannavgiften faktureres
direkte fra vannverket (forfall 15.03).
Renovasjon vil bli utført av HIM. Foreløpig er
årlig renovasjonsgebyr oppgitt å være ca. kr.
2.600,- (med forbehold om endringer).  
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Eiendommen har fritak fra eiendomsskatt i 5 år
(t.o.m 2023, så fremt ikke kommunestyret
vedtar endring).

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 og avløp.
Vannforsyning fra Skånevik Vassverk. 

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger for oppføring av
bustadhus, datert 11.09.2018.

Regulering:
Eiendommen er regulert til boligformål, og ligger
i et område hovedsakelig regulert til boligformål
og landbruk. Kopi av reguleringsbestemmelser
og kart, kfr. megler.  

Det er ingen boplikt, så boligen kan benyttes
som fritidsbolig, hvis ønskelig.

Tinglyste forhold/servitutter:
Ingen servitutter registrert.

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

Meglers vederlag:
Honorar: 62 500,- 
Markedspakke: kr. 20 900,- 

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

Boligselgerforsikring:
Selger er et selskap (AS) som driver
profesjonelt med eiendom og har dermed ikke
anledning til å tegne boligselgerforsikring.
Kjøper har samme rettigheter etter
avhendingsloven, uavhengig av om selger har
tegnet boligselgerforsikring 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:
2018-11-07

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 
etter avhendingsloven:
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen
selges etter normalordningen i
avhendingsloven, uten "as is"-klausulen §3-9.
Dette gir større rettigheter for forbruker.

Salgsoppgaven er basert på selgers
opplysninger og meglers egne undersøkelser.
Interessenter oppfordres til grundig
besiktigelse av eiendommen gjerne sammen
med sakkyndig.

Kontakt:
Marius Kallevik
Eiendomsmegler MNEF/Partner
Tlf: 90 77 69 49
marius@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik

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

Egenerklæring
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VEDLEGG

Egenerklæring
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VEDLEGG

Egenerklæring
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VEDLEGG

Bygningstegning
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VEDLEGG

Ferdigattest
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VEDLEGG

Eiendomskart
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VEDLEGG

Reguleringskart
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Budskjema
For eiendommen: Øvre Prestalia 2, 5593 Skånevik
Gnr. 131 Bnr. 186 i Etne
Oppdragsnummer: 218529
basert på salgsoppgave datert 2018-11-07
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Marius Kallevik  /  T: 90 77 69 49  / marius@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


