
Prisant: 7 700 000 + omkKopervik - Eidetoppen
Eidetoppen 40, 4250 Kopervik



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:

Asbjørn Hovland
Eiendomsmegler MNEF

T: 91 30 77 90

asbjorn@meglerhuset-rele.no

Asbjørn Hovland har lang erfaring som

eiendomsutvikler, noe som ga en naturlig overgang

til eiendomsmeglerbransjen. Asbjørn har en

brennende stå-på-vilje og er alltid positiv. Han tok

Bachelorgrad i Eiendomsmegling ved BI i

Stavanger.
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BOLIGTYPE:

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 68 Bnr. 366

i Karmøy

PRISANTYDNING:

Kr. 7 700 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 271 m2

Bra: 277 m2

TOMT:

781 m2 Eiet



Standard

Et arkitekttegnet 
drømmehjem...

Villaen på Eidetoppen 40 skiller seg ut som en særpreget og gjennomtenkt bolig på alle

mulige måter. Da villaen ble planlagt for noen år tilbake, formidlet byggherrene følgende

til sivilarkitekt Kåre Frøland: "Vi ønsket seg et moderne hus i et "tidløst" formspråk med

referanser til norsk arkitekturtradisjon." Dette er en eiendom som må oppleves. 

Villaens areal, hele 277 kvadratmeter, byr på mange soner for sosialt samvær, såvel

som rekreasjon og ro. Dette går igjen i de usjenerte uteområdene på eiendommen, som

er vakkert opparbeidet og godt skjermet for vær og vind. 

Gjennomgående materialbruk av høy kvalitet både innvendig og utvendig. Fasadenes

kledning (Royal) som grånes, er et bevisst materialvalg som referer til de nærliggende

lyngheiområdene. Den løftede bygningsdelen i midten markeres ytterligere med annen

sølvgrå kledning (Accoya) og et sammenhengende vindusbånd øverst. Vinduene i

antrasitt glir inn i den øvrige gråtoneskalaen. Innvendig er det utstrakt bruk av

downlights og eik - Både oljet og hvitpigmentert for å skape variasjon. Nevnes bør også

egendesignede dører, opalglass, nøytrale og tidløse fliser og kunstnerisk utsmykning av

Anna Kristin Ferking på fasade ved inngangsparti (se side 4 og 30). 

Til slutt, og kanskje viktigst av alt;  

Eidetoppen 40 er et funksjonelt og fantastisk drømmehjem - Perfekt for en familie!
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Velkommen inn! Hallen/stuen i første etasje og den monumentale trappen gir et flott førsteinntrykk.
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Den solide eiketrappen tar dere opp til hovedetasjen. Kjøkken/allrom med god plass til stor spisegruppe. Utgang til stor veranda.
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Det er lagt stor vekt på lys i boligen - De fleste rom har vinduer til gulvet. Store, selvvaskende vindusflater i hovedstuen lar den flotte utsikten

komme til sin rett. Det er vindusbånd langs tak i hele rommet som slipper lyset inn fra alle kanter.
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Lekker, påkostet kjøkkeninnredning fra Multiliving med øy og integrerte hvitevarer.
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Store, gode arbeidsflater! Benkeplate i corian.
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Veranda med adkomst fra både kjøkken og gang i andre etasje. Her kan dere nyte søndagsfrokosten...
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Foreldresuite i 2. etasje med eget bad, gardeobenisje, badekar og luftebalkong.
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I tillegg til romslig stue, inneholder første etasje tre gode soverom.
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Samtlige soverom har plass til dobbeltseng.
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Til venstre: Delikat bad i første etasje. Over: Vaskerom i første etasje. Under: Gjeste-wc i andre etasje.
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Fantastiske uteområder med god plass til lek og sosialt samvær på fine sommerdager.
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Her er også rom for å trekke seg tilbake med en god bok.
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Kopervik
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På toppen av
Eide...
Velkommen til populære Eidetoppen i Kopervik! Hvis dere er på utkikk etter et nytt hjem

i rolige, barnevennlige omgivelser, er Eidetoppen et ideelt valg. Topografien her gir gode

utsiktforhold! Området er relativt nyetablert og består i hovedsak av nyoppførte boliger

- Populært for barnefamilier. Eiendommen grenser til både lekeplass og friområde med

tursti. Gangavstand til barnehage og kort vei til skoler og idrettsanlegg/Karmøyhallen. 

Fra Eidetoppen 40 tar det drøyt 25 minutter å spasere til Kopervik sentrum, med alle

fasilitetene som tilbys her. Kort kjørevei til Bygnes senter. 

Stangelandsmarka ligger i området sør for Kopervik, og byr på et variert landskap med

et mangfold av naturtyper. På en dagstur i marka kan du oppleve både fine

skogsområder, åpne myr- og lyngheiområder, fjell og vann. 

Rundt Kopervik er det flere flotte badeplasser, både til ferskvann og sjø. En kort kjøretur

fra Eidetoppen ligger blant annet Fotvatnet, hvor dere i tillegg til fine turmuligheter også

finner sandstrand og grillplass.



Planløsning

Innhold
Meget innholdsrik enebolig oppført over 2 funksjonelle plan, som inneholder: 

1. etasje (BRA 126 m2): Hall/stue med trapp, 3 soverom, gang, bad, vaskerom og teknisk

rom. 

2. etasje (BRA 151 m2): Kjøkken/allrom, stue, soverom, bad, gjeste-wc og gang. 

I tillegg er det oppført frittstående dobbel garasje (2014) med et BRA på 41 m2.  

Det er 2 gode boder i garasjen.

34 ADRESSE - STED ADRESSE

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

BRA 1. etg 126 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 1. etg 126 m2



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

BRA 2. etg 151 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 2. etg 151 m2
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Del 2 - Eidetoppen 40

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

Oppdragsnummer:
219199

Adresse:
Eidetoppen 40, 4250 Kopervik

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 68 Bnr. 366 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Mette Paavola - Didrik Hereids bo v/ Adv.  
Ole Johan Berge

Prisantydning:
7 700 000,-

Kjøpers omkostninger:
192 500,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
---------------------------------- 
204 852,- (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.

Standard:
Planløsningen består av soner med glidende
overganger. Villaens mange naturlige lyskilder
møter deg først i hallen i første etasje. Nesten
samtlige rom har vinduer til gulvet. Flott hall
som går over i romslig TV-stue med mange
innrednings/bruksmuligheter. Herfra er det
monumental, belyst eiketrapp (140 cm bred)
opp til hovedetasjen. I første etasje finner dere
for øvrig tre soverom, delikat bad med badekar
og dusjnisje, separat vaskerom og teknisk rom.
Vaskerom har opplegg for vaskemaskin og stor

innredning fra Multiliving med god skapplass.
Høytrykkskomprimert sponplate, samt
utslagsvask. 

Hovedetasjen/andre etasje er selve hjertet i
boligen. Dette planet har en meget behagelig
og luftig atmosfære, takket være vindusbånd
rundt stuen og store vindusflater. De store
vinduene i stuen er selvvaskende. Her er stort
kjøkken/allrom og stue med nydelige
utsiktsforhold. Fra kjøkkenet er det adkomst til
stor, sydvestvendt veranda hvor dere kan nyte
søndagsfrokosten og den flotte utsikten.
Lekker, velutstyrt og påkostet
kjøkkeninnredning i heltre eik fra
kvalitetsleverandøren Multiliving. Kjøkkenet har
øy og integrerte hvitevarer fra Siemens og
Miele. Store, gode arbeidsflater på benkeplate i
corian. Kokende vann direkte fra kranen
(Quooker), og såpedispenser innfelt i benk. 

Foreldresuiten er plassert i hovedetasjen.
Suiten har garderobenisje med integrert lys i
LED, helstøpt badekar, luftebalkong og helfliset
bad med dobbel, helstøpt servant i corian,
dobbel dusj og baderomsinnredning i valnøtt fra
Multiliving. Stedbygget sengegavl gir en romlig
følelse mellom seng og garderobe. Etasjen har
separat gjeste-wc. 

Overflater har gjennomført bruk av få
materialer. Innerdører i eik med innfelt opalt
glass. 
Gulv: Heltre eikegulv. Heltre eikelister. Fliser på
gulv i foreldresuite, begge baderom, vaskerom
og teknisk rom. 
Vegger: Tapetserte flater og malte
bygningsplater. Fliser på begge bad, samt vegg
rundt badekar i foreldresuite. 
Himlinger: Malte bygningsplater.

Areal:
P-rom: 271 m2

Bra: 277 m2

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

Bruksareal per etasje:
1. etasje: 126 m2  
2. etasje: 151 m2

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2014

Antall soverom:
4 soverom

Antall rom:
7 rom

Parkering:
Gode parkeringsmuligheter i egen dobbel
garasje, samt gårdsrom.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Antatt fundamentert på
stabile masser. Gulvet på grunn er av betong.
Støpt såle. Nedgravd parti mot nord/vest.
Murparti mot vest og øst, som er utvendig
pusset. Drenering som normalt fra byggeår.
Drenerende masser. Bindingsverk i
trekonstruksjonen. Etasjeskiller i tre.
Vurderinger av øvre fasader er gjort fra
bakkenivå. Noe stålreisverk. Utvendig kledning i
god kvalitet. Royal kledning. Ubehandlet.
Vinduer i tre. Isolerglass. Ytterdører i tre. Det er
flatt tak på bolig, med fall mot taksluk/utløp.
Taket er tekket med sarnafil. Takrenner og
beslag i metall. Stor terrasse mot sør og vest. 

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

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

Oppvarming:
Energieffektivt, vannbårent varmeanlegg -
Elektrisk. Varmeanlegget i denne boligen er et
teknisk komplisert anlegg og holder høy kvalitet.
Det anbefales for ny eier og sette seg inn i det
mest nødvendige angående anlegget. Eier
opplyser om at det rett etter innflytting ble
oppdaget lekkasje på anlegget, men at dette
ble reparert umiddelbart. På grunn av dette er
det åpning i vegg i garderobe i foreldresuite.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.
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Energimerking:
Boligen er energimerket C - GRØNN

Beskaffenhet:
Flott opparbeidet tomt med god beliggenhet i
terrenget. Bolighuset ligger plassert i tomtens
nordre del for å unytte utsikten maksimalt og
ivareta uteareal og uteoppholdssteder med
best mulig le for vinden. Stor skjermet og
barnevennlig uteplass som er inngjerdet, hvor
dere kan nyte fine sommerdager med grilling og
lek.

Tomteareal:
781 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

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

Kommunale avgifter:
Pt ca. 10 000,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av
vannforbruk og avvik vil forekomme. 

Vedr. eiendomsskatt: Denne boligen er fritatt
fra eiendomsskatt i 5 år fra byggeår 2014 (ihht
eigedomsskattlova §7 bokstav C).
Eiendomsskatten vil påløpe fra 2020 og det må
da påregnes en økning i de kommunale
avgiftene.

Tilbehør:
Følgende medfølger ikke i handelen: Lampe over
trappeløp, lampe i foreldresoverom (2. etg),
Montana hyllesystem i TV stue og
vaskemaskin.

Vei, vann og avløp: 
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og
avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger vedrørende oppføring av
Nybygg - Enebolig, datert 11.04.2014, samt
oppføring av garasje, datert 10.09.2018.

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 innenfor
kommuneplanen, samt reguleringsplan for
Eidsbakkene (ID 343). Området er i
kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse,
nåværende. Området er regulert til bolig (felt
B1). Kopi av planbestemmelser og plankart er
vedlagt i salgsoppgaven.

Tinglyste forhold/servitutter:
Heftelser i eiendomsrett: 
2007/695154-2/200 03.09.2007
BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE 
Rettighetshaver: KARMØY KOMMUNE 
ORG.NR: 940 791 901 
Bestemmelse om vann og kloakkledning 
Rett for kommunen til å anlegge og
vedlikeholde ledninger 
m.m. 
2007/695154-3/200 03.09.2007
BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE 
Bestemmelse om bebyggelse 
2007/695154-4/200 03.09.2007
BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE 
Rettighetshaver: KARMØY KOMMUNE 
ORG.NR: 940 791 901 
Forkjøpsrett 
Gjelder videresalg av ubebygd eiendom 
Med flere bestemmelser

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Prosentsats: 1,2% 
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:
2019-06-11
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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:
Asbjørn Hovland
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 91 30 77 90
asbjorn@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Asbjørn Hovland

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. 

VIKTIG: Halvparten av eiendommen er under
offentlig skifte. Oppnevnt bobstyrer har satt
som vilkår 48 timers behandlingstid ved
budgiving.
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Nabolagsprofil
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport

47



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

57



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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Ferdigattest
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Plankart
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Plankart
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Budskjema
For eiendommen: Eidetoppen 40, 4250 Kopervik
Gnr. 68 Bnr. 366 i Karmøy
Oppdragsnummer: 219199
basert på salgsoppgave datert 2019-06-11
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Asbjørn Hovland  /  T: 91 30 77 90  / asbjorn@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


