
Prisant: 2 790 000 + omkVormedal - Snik
Snikvegen 96, 5545 Vormedal



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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EIENDOMSTYPE:

Enebolig + 2 boligtomter

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 123 Bnr. 18

i Karmøy

PRISANTYDNING:

Kr. 2 790 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 91 m2

Bra: 91 m2

TOMT:

Til sammen 2 063 m2 eiet.  



Innledning

En eiendom med
muligheter!

Spennende eiendom som kan sees på som en enebolig med stor tomt,

utviklingseiendom eller som 3 tomter som selges samlet. 

Drømmer du om å bygge hus i landlige, idylliske omgivelser, med kort vei til Haugesund

sentrum?  

På Snik i Vormedal har vi nå en eiendom med enebolig + 2 flotte tomter som selges

samlet. Herfra er det gangavstand til Mykje skole, og kun 15 minutters kjøring fra

Haugesund sentrum. 

Området er i kraftig vekst og det bygges nye boliger på begge sider av eiendommen.

Området rundt er etablert og yrer av barnefamilier.
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Eiendommen sett fra fugleperspektiv.
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Vormedal
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Vormedal/Snik
Landlig og idyllisk...

Attraktiv og landlig beliggenhet på Vormedal/Snik. 

Barnevennlig boligområde med gangavstand til Vormedal barnehage, Mykje barneskole,

Vormedal barne- og ungdomskole og idrettsanlegg/svømmehall og Kiwi

dagligvareforretning. 

Kort vei til flotte turområder, Amandasenteret og Haugesund sentrum.
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Del 2 - Snikvegen 96

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

Oppdragsnummer:
219021

Adresse:
Snikvegen 96, 5545 Vormedal

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 123 Bnr. 18, 147 og 148 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Futura bygg og eiendom AS

Prisantydning:
2 790 000,-

Kjøpers omkostninger:
69 750,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
82 102,- (omkostninger totalt) 

Omkostningene gjelder ved kjøp for
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i
ovennevnte gebyrer.

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Selveier

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

Standard:
Bolighuset og bygningene på eiendommen må
anses som renoveringsprosjekt.
Bygningsmassen må totalrenoveres for å igjen
kunne benyttes som enebolig, 

Boligen holder enkel standard innvendig med
tepper og gulvbelegg på gulv. Vegger er malte
eller tapetserte men bærer preg av slitasje 

Det er gjort enkelte oppgraderinger som nye
vinuder i PVC. Dette er ikke fullført og
ferdigstilt utvendig.

Areal:
P-rom: 91 m2

Bra: 91 m2

Byggeår:
1962

Parkering:
I følge de gjeldende planbestemmelsene: "På
egen eiendom skal det anlegges minimum 2
biloppstillingsplasser pr. boenhet (garasjeplass
medregnet)."

Byggemåte:
Eldre bolighus i trekonstruksjon.

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. Vedfyring er ikke kontrollert.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Det er ikke foretatt energimerking.

Beskaffenhet:
Eiendommen er delvis opparbeidet. Noe busker/
kratt og trær. Foruten eneboligen som står
oppført på bnr. 18, står det et gammelt uthus
på bnr. 18 og enda ett på bnr. 147. 

Tomteareal:
Til sammen 2 063 m2

Størrelse bebygd tomt, bnr. 18: 684 m2 
Størrelse tomt 2, bnr. 147 (nord): 666 m2 
Størrelse tomt 3, bnr. 148 (sør): 713 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:
Pt 9 400,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av
vannforbruk i enkelte kommuner og avvik kan
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:
Den bebygde eiendommen er tilknyttet
offentlig vann. Avløp: Privat septikanlegg. Vei:
Offentlig. 

Ved oppføring av boligbygg på tomt må det
generelt påregnes tilkoblingsavgift til det
offentlige vann- og avløpsnettet. Det vil da bli
beregnet årlige kommunale eiendomsavgifter.
Grunnlaget for fakturering av kommunale
avgifter er de enkelte satser som
kommunestyret vedtar hvert år. For denne
eiendommen er det offentlig vann og privat
kloakk.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger ikke midl.brukstillatelse/
ferdigattest. Det fremgår nå av plbl. § 21-10
femte ledd at ferdigattest ikke utstedes for
tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.
Kommunen skal i disse tilfellene avvise
søknaden om ferdigattest, og byggverkene kan
lovlig brukes uten ferdigattest. Dette betyr
imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige,
kun at saken ikke lenger skal avsluttes med
ferdigattest.
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Vesentlige mangler:
Det gjøres oppmerksom på at bygningsmassen
generelt har et behov for totalrehabilitering,
hvis det er ønskelig å bebo eneboligen.
Bygningene har en utdatert standard og
oppfattes som klar for sanering, eventuelt
totalrenovering. En totalrenovering kan medføre
store kostnader for kjøper. Da bygningsmassen
er å anse som renoverings/saneringsobjekter
er ikke bolighus og bygninger vurdert eller
omtalt videre. 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. Interessenter oppfordres til
å ta med bygningskyndig bistand dersom
bolighuset vurderes som bolig.

Regulering:
Eiendommen er regulert til "Boligbebyggelse -
Frittliggende", og området er hovedsakelig
regulert til boligformål.  

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg
spesielt godt inn i plankart og de gjeldende
reguleringsbestemmelsene for området. Ta
kontakt med megler for å få dette oversendt. 

Eiendommene ligger i et område som omfattes
av kommuneplan 2014-2023, samt
reguleringsplan 5059 - Vormedal - Snik.
Området er blant annet regulert til: 

Boligbebyggelse, framtidig. 
Boligbebyggelse - frittliggende
småhusbebyggelse 

Utdrag fra planbestemmelsene: 
"Boligbebyggelse - frittliggende
småhusbebyggelse 

§ 1. I området skal det oppføres frittliggende
eneboliger eller to-mannsboliger med 
tilhørende anlegg. 
§ 2. Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke
overstige 40 % av tomtas nettoareal jf. H-2300 
veileder grad av utnytting. For området BF5 og
BF08 gjelder tilsvarende 30 % BYA av 
tomtas nettoareal. 

Ved planlegging av hvert enkelt delområde
BF01-BF04, BF09-BF11 tillates bebygd 
areal (BYA) inntil 50 % av tomtas nettoareal. 
§3. Bebyggelsens gesimshøyder skal ikke
overstige 7 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng. Byggets høyeste punkt skal
ikke overskride 8 meter fra 
gjennomsnittlig planert terreng. 
§ 4. Bygninger tillates oppført inntil 1 meter fra
nabogrense såfremt gjeldende tekniske 
forskrifter etterkommes. Ved søknad om tiltak
skal det foreligge brannfaglig 
dokumentasjon. 
§ 5. Bebyggelsen skal ikke overskride
byggegrense. Unntak er mindre utspring, med 
inntil 1m dybde. Dette gjelder for takutspring,
balkonger, mindre karnapper, 
skjermvegger, trapper m.m. 
§ 6. På egen eiendom skal det anlegges
minimum 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet 
(garasjeplass medregnet). 
§ 7. Garasjer tillates oppført med gesimshøyde
inntil 4 m og mønehøyde inntil 5 m fra 
gjennomsnittlig planert terreng. Garasje skal
ikke nyttes til beboelse. Garasje skal 
tilpasses bebyggelsen på eiendommen med
hensyn til utforming og materialvalg. 
§ 8. Ved byggemelding av bolig skal
garasjeplassering vises på situasjonsplan selv
om garasjen ikke oppføres samtidig med
boligen. Vist garasje skal være i samsvar med 
godkjent reguleringsplan."

Tinglyste forhold/servitutter:
Følgende servitutter er tinglyst i alle bruksnr.: 
14.09.2016 832998 BESTEMMELSE OM VEG 
Rettighet hefter i: 1149 / 123 / 18 / / 
Bestemmelse om vedlikehold 
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED
FLERE 
14.09.2016 832998 BEST. OM VANN/
KLOAKKLEDN. 
Rettighet hefter i: 1149 / 123 / 18 / / 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av
ledninger m.m. 
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED
FLERE 

"Det gis veirett til gnr. 123/bnr. 147 og 148 ihht
kart datert 03.02.2016. Veien kan omlegges
ved avtale." (Kart kan oversendes ved
henvendelse til megler) 

"Eiere av gnr. 123/bnr. 147 og 148 forplikter seg
til 1/1 vedlikehold fra egen parkering og ned til
Snikvegen. 
Eier av gnr. 123/bnr. 18 har bruksrett på veien,
men må selv koste for evt. forringelse av veien. 
Eiere av gnr. 123/bnr. 147 og 148 fradelt gnr. 123
bnr. 18 har rett til å ha vann og avløpssystem
over eiendommen, med rettighet til vedlikehold
og utbedinger av dette samt mulighet til evt. i
fremtiden koble seg på kommunalt avløpsnett. 

Eksisterende privat avløpssystem oppgraderes
til et felles, privat avløpssystem om det ikke lar
seg gjøre å kople seg på offentlig avløpsnett.
Sameiet opprettes samtidig som
gjennomføringen."

Konsesjonsplikt:
Bnr. 18: Eiendommen er bebygd, mindre enn 2
mål, og er dermed fritatt fra konsesjonsplikten.
For de to ubebygde tomtene må egenerklæring
om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper.

Meglers vederlag:
Fastpris: kr. 50.000,- 
Markedspakke: 20.900,- 
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12.900,- 

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

Boligselgerforsikring:
Selger er et selskap (AS) og har 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.
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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:
2019-01-25

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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Budskjema
For eiendommen: Snikvegen 96, 5545 Vormedal
Gnr. 123 Bnr. 18 i Karmøy
Oppdragsnummer: 219021
basert på salgsoppgave datert 2019-01-25
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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


