
Prisant: 5 950 000 + omkVågslid - Storrliåsen
Storrliåsen 37, 3895 VÅGSLID



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.
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Fjellhytte

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 99 Bnr. 784

i Vinje

PRISANTYDNING:

Kr. 5 950 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 108 m2

Bra: 119 m2

TOMT:

833 m2 Eiet



Standard

Finn roen  
på fjellet...

Velkommen til fantastiske Vågslid og Storrliåsen 37!  

Eiendommen ligger høyt og fritt, omgitt av vakkert fjellandskap.  

Hytta er en tradisjonell stavlaftshytte og har en flott utforming med torvtak og

utskjæringer. Praktisk, innholdsrik og familievennlig planløsning.  

Lekker og gjennomført standard med smarte løsninger er gjennomgående i hytta.  

Den tradisjonelle byggemetoden medfører bruk av kraftig panel og synlig tømmer i

loftsetasjen og stua. Bjelkene, tømmerstokkene og fargevalgene  

skaper en lun og fin atmosfære - Dette er en genuin fjellhytte!  

Her er blant annet to stuer, to bad og hele tretten sengeplasser, fordelt på to etasjer.

God plass til både familie og venner - På Storrliåsen 37 ligger alt til rette for koselige

helger og ferier på fjellet.
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Inngangspartiet gir et godt førsteinntrykk!
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Stor stue med lekker peis og god plass til både sofa- og spisegruppe. Åpen løsning

mot kjøkkenet. Fra stuen er det utgang til stor terrasse.
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Flott kvalitetskjøkken med integrerte hvitevarer.
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Hytta inneholder to bad - Veldig praktisk når det er mange på besøk.
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Hovedsoverom og soverom nr. 2 i hovedetasjen.
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Soverom og hems i loftsetasje.
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Eiendommen har mange flotte uteområder.
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VÅGSLID
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Fantastiske
Vågslid...
Hytta ligger høyt og fritt i Storrliåsen hyttefelt på Vågslid. Deler av tomten grenser til

friområde. Eiendommen er omkranset av spektakulært fjellandskap - Her har alle

årstider sin sjarm. Spenn på skiene og gå rett ut i det flotte langrennsnettet på Vågslid.

Treningstur i lysløypa om kvelden, eller søndagstur med barna til Fossen - Her kan dere

velge og vrake i et vell av turmuligheter året rundt. 

Haukelifjell Skisenter ligger ca. 5 minutters kjøring unna. Alpintanlegget har hele 13

preparerte skiløyper og 6 skitrekk samt eget barnetrekk/bånd. Her finner dere også

trivelig varmestue med matservering, afterski (alle rettigheter) og sportsbutikk. 

Det er flere fiskevann like i nærheten, som Arbuvatn og Vågslidvatnet. Fiskekort fås

kjøpt av grunneier (besøk www.inatur.no for mer info). Det er for øvrig meget gode

jaktmuligheter på Haukelifjell i regi av blant annet Statskog SF og Haukeli Jeger- og

Fiskarforeining. 

Vågslid har en meget snøsikker beliggenhet og er kjent for å være et eldorado både

sommer og vinterstid. På sommerstid er det flotte turløyper og bademuligheter i

fjellvann. 

Et eget selskap har ansvaret for det omfattende løypenettet på Vågslid. Selskapet

starter sin virksomhet så snart snøforholdene tillater det. Løypenettet er meget variert,

og traseene varierer fra de helt enkle og korte til lange, utfordrende høyfjellsløyper som

ligger fra ca. 800-1.600 moh. 

Vågslid/Haukeliområdet er svært godt egnet for fjellvandring. Fra Vågslid går løypene

både mot Haukeliseter og turisthyttene på Hardangervidda og Setesdal/Ryfylkeheiene. 



Planløsning

Innhold
Hytta er oppført over to innredede plan, og inneholder: 

1. etasje/hovedetasje: Entré/hall med bod under trapp, stue/spisestue/kjøkken, 2

soverom, bad/vaskerom og bad nr. 2. 

Loftsetasje: Stort familiesoverom, hems og loftstue. Kott på ca. 11 m2. 

I tillegg er det to store uteboder på eiendommen.
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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 101 m2

1.

BRA 18 m2

2.
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Del 2 - Storrliåsen 37

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

Oppdragsnummer:
219269

Adresse:
Storrliåsen 37, 3895 VÅGSLID

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 99 Bnr. 784 i Vinje kommune

Eiers navn:
Asle Skjærstad og Gro Elin Meling Skjærstad

Prisantydning:
5 950 000,-

Kjøpers omkostninger:
148 750,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
161 102,- (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:
Fjellhytte

Eierform:
Selveier

Utleie:
Hytta er selveiet, og kan i sin helhet leies ut.

Standard:
1. etasje/hovedetasje: 
Det første som møter dere er et trivelig tun
med god parkeringsplass og to uteboder med
meget god størrelse. Den frittstående boden
har egen "stall" for snøfreser. Inngangspartiet
er overbygget med søyler og steinheller. 

Romslig entré/hall med garderobeskap og
flisbelagt gulv/varmekabler og parkett. Trapp i
heltre ask opp til 2. etasje. Bod under trapp.
Downlights i himling. 

Stuen har en utrolig behagelig atmosfære, og
er som skapt for sosialt samvær. Her er god
takhøyde og mange innredningsmuligheter. God
plass til sofa- og spisegruppe. Dekorativ,
steinlagt peis med innsats som tilfører både
hygge og varme på kalde høst- og vinterkvelder.
Åpen løsning mot det flotte kjøkkenet og
utgang til stor terrasse og steinlagt området
med flott utsikt. Terrassen og uteområdet er
ideell for after-ski! 

Heltre kjøkkeninnredning av høy kvalitet, i en
lekker,  dus gråfarge. Heltre eik benkeplater og
integrerte hvitevarer; Bosch oppvaskmaskin
samt pyrolyse stekeovn, induksjonstopp og
kjøleskap fra AEG. Kjøkkensonen har downlights
i himling. 

Det er to soverom og to bad i hovedetasjen:  
- Foreldresoverom med garderobeskap og plass
til dobbeltseng. 
- Soverom nr. 2 inneholder familiekøyeseng med
plass til 3 personer.  
- Romslig hovedbad inneholder dusjkabinett,
toalett, stor baderomsinnredning i heltre med
nedfelt servant, skuffer og hyller. Opplegg/plass
for vaskemaskin og tørketrommel. Flisbelagt
gulv (skifer) med varmekabler. Panel på vegger
med samme fargevalg som resten av hytta.
Downlights i himling. Mekanisk avtrekksvifte
(Miele) og vindu. 
- Praktis gjestebad finner du like ved
inngangsdøra. Dette badet inneholder
dusjkabinett, toalett og servant nedfelt i
baderomsinnredning i heltre med skuffer.
Panelte vegger og flisbelagt gulv (skifer) med
varmekabler. Downlights i himling. Mekanisk
avtrekksvifte (Miele) og vindu. 

Loftsetasje: 
- Loftstue med tv-uttak og tilkobling for
bredbånd 
- Soverom med 4 sengeplasser 
- Hems brukt som soverom - for tiden 4
sengeplasser. Hemsen er for ordens skyld ikke
godkjent som soverom, ifølge byggetegningene. 

For øvrig: 
- Det er rullegardiner eller persienner i samtlige
rom.  
- Eksklusive ullgardiner i de aller fleste rom. 

Overflater: 
Gulv, 1. etasje: Kraftig eikeparket og skiferfliser
(i gang og våtrom). 
Gulv, 2. etasje: Kraftig eikeparkett. 
Vegger, 1. etasje: Behandlede trepaneler i 1
etasje, Ubehandlet i bod. Ellers laftetømmer. 
Vegger 2. etasje: Bahandlede trepaneler, ellers
laftetømmer. 
Himlinger, 1. etasje: Synlig bindingsverk, med
mellomliggende trepaneler i boligens første
etasje. Åpent åstak med synlige panelbord i 2.
etasje. Behandlet. 
Himlinger, 2. etasje: Paneler og bærende åser.

Areal:
P-rom: 108 m2

Bra: 119 m2

P-rom innhold:
Samtlige rom er P-rom, med unntak av kott og
utvendig bod.

Bruksareal per etasje:
1.etg. 101 kvm. - Loftsetg. 18 kvm.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2013

Antall soverom:
3 soverom

Antall rom:
5 rom

Parkering:
Gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:  
Hytta er oppført i håndlaftet stavlaft, med
bindingsverk. Saltak med synlige kraftige åser i
rundtømmer. Støpt såle, betonggulv.
Etasjeskiller i tre. Tilstanden på fritidsboligen
fremstår som god og det er materialvalg av høy
kvalitet både innvendig og utvendig. 

Frittstående, utvendig bod: Frittstående bod
med lagring for ved og diverse, parkering for
snøfres. Håndlaftet stavlaft. Støpt såle, pulttak
som er utvendig tekket med torv, knotteplast
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og underliggende duk. Innvendig 
trepaneler. 

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

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

Oppvarming:
Elektrisk og ved. Varmekabler i gulv på begge
bad og i den flislagte delen av entréen. 
Steinspeis med innsats i stuen.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket C - ORANSJE

Beskaffenhet:
Tomten er opparbeidet med grus, steinheller og
terrasseplatting. Ellers hovedsakelig naturtomt. 

Tomteareal:
833 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

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

Kommunale avgifter:
5 852,- per år.
Avløp kr. 3 027,- 
Renovasjon kr. 2 480,- 
Feie/tilsyn kr. 345,- 

Vannavgift og velforeningsavgift kommer i
tillegg.

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. 
- Spisebord med 8 stoler og garderobeskap i
gang, plassbygde senger og frittstående fryser
i utebod medfølger i handelen. 
- Hylle på kjøkkenvegg, skap på vegg i stue og
hylle i stue medfølger ikke i handelen selv om
det er fastmontert. 

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet privat vei og vann.
Kommunalt avløp. 

Tilknytning til privat vannverk (Tyrvelid
vassverk): 
For 2018: kr. 2 803,-. Det tas forbehold om
endringer i ovennevnte gebyr, da vannavgiften
for 2019 ikke er fastsatt. Velforeningsavgift
kommer også i tillegg til de kommunale
avgiftene (pt kr. 12 500,- per år).

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for hytta foreligger, datert
03.02.2015. 

Det er registrert en bod på eiendommen (bygg
300697605) - Ikke søknadspliktig, men meldt
inn til kommunen slik at det er registrert på
matrikkelen. Kommunen besitter ikke tegninger
av boden.

Diverse:
Årlig velforeningsavgift utgjør pt kr. 12 500,- og
inkluderer brøyting av privat eiendom,
fellesveier, løypekjøring og opparbeiding av
egenkapital til driftsutgifter; f. eks.
sommervedlikehold av vei, vedlikehold av
pumpestasjoner, men også en buffer for evt.
fremtidige investeringer.

Mangler:
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 fritidsboligformål, utleie og
friområde. Det gjøres oppmerksom på at
eiendommen grenser mot ei hyttetomt (gnr. 99
bnr. 776) som pt ikke er bebygd. Det er
nærliggende/må tas høyde for at det kan bli
byggevirksomhet på denne tomta en gang i
fremtiden. Kopi av reguleringsbestemmelser og
kart kan fåes ved henvendelse til megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Ingen servitutter registrert.

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. 11 900,- 
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.
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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/

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

43



Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport

45



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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Bygningstegninger
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Bygningstegninger
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Bygningstegninger
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Plankart
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Plankart
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Tegnforklaringer til plankart
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Budskjema
For eiendommen: Storrliåsen 37, 3895 VÅGSLID
Gnr. 99 Bnr. 784 i Vinje
Oppdragsnummer: 219269
basert på salgsoppgave datert 2019-08-13



66 66VÅGSLID STORRLIÅSEN 37





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


