
Kontakt:
Øyvind Hasseløy
M: 92 06 35 07

TOMT

Flott tomt med bruksrett til båtplass i Juvika

Naustvikvegen 29
Prisantydning: 790 000,-

Røyksund/Djupvik
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Landlig og
tilbaketrukket...
Idyllisk, landlig og tilbaketrukket beliggenhet i Djupvik,
ca. 1 kilometer fra Røyksund og kun ca. 20 minutters
kjøring fra Haugesund sentrum. Eiendommen har
bruksrett til båtplass som ligger 700 meter nedenfor i
Juvika.







5

Eiendommen

Innhold

BOLIGTYPE:
Tomt

EIENDOMSBETEGNELSE:
Gnr. 122 Bnr. 189 i Karmøy kommune.

PRISANTYDNING:
790 000,- + omk.

Flott tomt av god størrelse beliggende i Røyksund/
Djupvik. Det står en falleferdig enebolig og et anneks på
tomta som begge anses som saneringsobjekter.
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
217249

Adresse:
Naustvikvegen 29, 5546 Røyksund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 122 Bnr. 189 i Karmøy
kommune

Eiers navn:
Geir Myklebust og Monica Øritzland

Prisantydning:
790 000,-

Kjøpers omkostninger:
19 750,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
9 200,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
30 202,- (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:
Tomt

Eierform:
Selveier

Oppvarming:
Varmekilder som var fastmonterte i
boligen på visning medfølger
eiendommen.

Beskaffenhet:
Tomten er ikke opparbeidet, men det
er lite trær på eiendommen og det
står oppført to gamle bygninger. 

Tomteareal:
1 034 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter
nærmere avtale mellom partene.

Ligningsverdi:
Eiendommen mangler ligningsverdi.

Kommunale avgifter:
Det er ikke beregnet kommunale
avgifter pt.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er ikke tilknyttet
offentlig vann/avløp. 
Eiendommen ligger mot privat vei og
har veirett til denne. 

Ved oppføring av bygg på tomta må
det 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.

Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger ikke i
kommunens arkiv.

Regulering:
Eiendommen ligger utenfor regulert
område, men er i kommuneplanens
arealdel beskrevet som "Eksisterende
bebygde bolig- og fritidseiendommer
i LNF-områder". Eksisterende bebygde
bolig- og fritidseiendommer i LNF-
områdene er å anse som eiendommer
der spredt utbygging er tillatt. Kopi av
bestemmelser og kart, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
EIENDOMMENS RETTIGHETER 
Servitutter: 
2010/473902-1 28.06.2010
BESTEMMELSE OM BÅTPLASS 
Rettighet hefter i: KNR: 1149 GNR:
122 BNR: 188 
Kan ikke selges, fremleies e.l. til andre
enn eier av gnr. 122 bnr. 189. 

Eiendommen har bruksrett til båtplass
nr. 3 i Juvika til hjemmelshaver av gnr.
122 bnr. 189. Bruksretten kan ikke
selges, fremleies, utleies eller på
annen måte viderebringes til annen
part enn hjemmelshaver av bnr. 189.

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Fastpris: kr. 37 500,- 
Markedspakke: kr. 13 900,- 

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

Eierskifteforsikring:
Selger har ikke tegnet
eierskifteforsikring. Kjøper har samme
rettigheter etter avhendingsloven
uavhengig av om selger har tegnet
eierskifteforsikring eller ikke.

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.
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Salgsoppgavedato:
2017-06-12

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: Naustvikvegen 29, 5546 Røyksund
Gnr. 122 Bnr. 189 i Karmøy kommune.
Oppdragsnummer: 217249 basert på salgsoppgave datert 2017-06-12







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


