
Prisant: 2 890 000 + omkSveio - Stueland/Håvardsholm
Håvardsholmvegen 279, 5554 Valevåg



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

T: 90 77 69 49

marius@meglerhuset-rele.no

Marius Kallevik er daglig leder og Eiendomsmegler i

Meglerhuset Rele - 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 10 års erfaring.
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BOLIGTYPE:

Fritidsbolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 112 Bnr. 5 + 14 (naust)

i Sveio

PRISANTYDNING:

Kr. 2 890 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 107 m2

Bra: 162 m2

TOMT:

Ca. 1 385 m2 Eiet



Standard

Finn roen  
på hytta...

Velkommen til idylliske Håvardsholmvegen 279!  

Drøye 30 minutters kjøring fra Haugesund sentrum ligger denne flotte eiendommen

med familiehytte og naust - Høyt og fritt med nydelig utsikt mot Ålfjorden.  

Hytta har to innredede etasjer, samt stor kjeller med masse lagringsplass.  

Finn roen med favorittboka på en av de mange lune uteplassene,  

terrassen eller trekk inn i den koselige hagestuen på kaldere dager. 

Hytta har blitt godt vedlikeholdt, oppgradert og påbygget i senere tid.  

Innvendig bærer hytta preg av normal, eldre standard.  

Dersom det er ønskelig med et mer moderne uttrykk må det påregnes oppgraderinger.

Det medfølger naust og brygge nede ved sjøen, med utrigger, båtopptrekk og løftekran. 

I Håvardsholmvegen 279 ligger alt til rette for kvalitetstid både på sjø og land  

med familie og venner!
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Inngangspartiet er opparbeidet med belegningsstein og gir et godt førsteinntrykk. Hagestuen ble oppført i 2017.
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Stig på! Romslig entré med trapp opp til 2. etasje. Videre adkomst til henholdsvis spisestue og kjøkken i 1. etasje.
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Trivelig stue med vedkamin og flott utsikt mot fjorden.
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Tøft, plassbygget retrokjøkken. Matbod for oppbevaring av tørrvarer etc.
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Over: Hovedsoverom i 1. etasje. Under: Ett av tre store soverom i 2. etasje.
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Over og under: Soverom nr. 3 og 4. Til høyre: Bad med dusjkabinett, servant/badromsmøbel og snurredass.
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Herlig terrasse med nydelig utsikt mot Ålfjorden.
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Hagestue.
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Romslig naust og brygge med utrigger, båtopptrekk og løftekran.
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Valevåg
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Vakre
Håvardsholm...
Håvardsholm er en idyllisk Vestlandsperle i Ålfjorden,  

omgitt av frodig, grønt kystlandskap.  

Ålfjorden er kjent for å være en svært god fiskefjord med  

et bredt utvalg arter og gode fiskemuligheter hele året.  

Det er mange flotte turmuligheter i området.  

Fra eiendommen er det kun en liten båttur bort til Vikebygd  

på andre siden av fjorden. Her finner du blant annet butikk  

og Plassabakeriet med alle rettigheter og matservering.  

Bollene på Plassabakeriet er viden kjente! 

Avstander:  

Haugesund, ca. 32 km. 

Sveio sentrum, ca. 16 km. 

Stord, ca. 27 km. 



Planløsning

Innhold
Fritidsbolig oppført over 2 innredede etasjer + kjeller, som inneholder: 

1. etasje/hovedetasje: Gang/trapp, bad, kjøkken, stue, spisestue, soverom, bod og

utvendig bod. 

2. etasje: 3 soverom og gang. 

Kjeller: Kjellerrom (sekundærareal). 

I tillegg; Hagestue (oppført 2017 - BRA 11 m2) og naust (oppført 1976 - BRA 29 m2) og

brygge med utrigger, båtopptrekk og løftekran.
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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 72 m2

1.

BRA 41 m2

2.



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

BRA 49 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 49 m2
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Del 2 - Håvardsholmvegen 279

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

Oppdragsnummer:
219283

Adresse:
Håvardsholmvegen 279, 5554 Valevåg

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 112 Bnr. 5 + 14 (naust) i Sveio kommuneSameiebrøk

Eiers navn:
Lorentz Weyer og Åse Haldis Utne Weyer

Prisantydning:
2 890 000,-

Kjøpers omkostninger:
72 250,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 900,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
84 602,- (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:
Fritidsbolig

Eierform:
Selveier

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

Standard:
Hovedetasje: 
Trivelig inngangsparti med belegningsstein og
hagestue (oppført i 2017). Hagestuen har store
vindusflater og skyvedører med glass. Plass til
spisegruppe.  

Luftig entré med garderobeskap for yttertøy og
sko, samt plassbygget skap. Trapp opp til 2.
etasje. 

Romslig stue med vedkamin og mange
innredningsmuligheter. Flere vindusflater tilfører
godt med naturlig lys og lar utsikten komme til
sin rett. Adkomst til spisestue via doble
skyvedører. Fra spisestuen er det videre
utgang til den store, solrike terrassen. Her kan
dere møblere med f.eks lounge, spisegruppe og
grill. 

Tøft, plassbygget "retrokjøkken" fra byggeår.
God plass til frokostbord. Adkomst til matbod. 

Romslig hovedsoverom med skap. God plass til
dobbeltseng. 

Bad med dusjkabinett, snurredass og
baderomsmøbel med nedfelt servant og
speilskap. Varmeovn. 

2. etasje: 
4 soverom av god størrelse. Samtlige har én
skråvegg. For øvrig, gang med trapp. 

Kjelleren er pt benyttet som redskaps/
hobbyrom. Det er montert flere hyller.
Utslagsvask. 

Overflater i 1. og 2. etasje: 
Gulv: Lakkerte furugulv.  
Vegger: Tapetserte flater, panel og malte
bygningsplater. 
Himlinger: Malte bygningsplater. Takplater,
takess.

Areal:
P-rom: 107 m2

Bra: 162 m2

P-rom innhold:
Samtlige rom er primærrom, med unntak av
kjeller og boder.

Bruksareal per etasje:
Kjeller: 49 kvm. - 1.etg.: 72 kvm. - 2.etg.: 41 kvm.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1957
Modernisert:

Antall soverom:
4 soverom

Antall rom:
5 rom
Etasje:.etg.
Parkering:
Pakering på egen eiendom.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Fritidsbolig oppført i 1957
over tre etasje. Kjeller (uinnredet), og 1 og 2
etasje. Det er i tillegg hagestue fra 2016 og
naust fra 1976 tilhørende eiendommen. Naust
har forøvrig eget gnr/bnr. Stedet og området
rundt gir et godt inntrykk. Boligen er oppført på
betongstein, betonggulv. Bindingsverk som er
utvendig kledd med trepaneler delvis fra
byggeår. Etasjeskiller i tre. Saltak med bærende
åser som er utvendig tekket med skifer fra
byggeår. Noe bølgeblikk. 

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 vedfyrt. Vedkamin i stue.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket G - ORANSJE

Beskaffenhet:
Skrånende tomt med god topografi, delvis
opparbeidet med parkering, plen og diverse
beplantning. Det er gjort omfattende arbeid for
å forsøke å drenere mest mulig av vannet som
kommer ned fra fjellet ut på siden. Ellers
hovedsakelig naturtomt. Naustet har eget
bruksnummer (14). 
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Tomteareal:
Ca. 1 385 m2

Parsellen ble fradelt ved skylddeling 07.01.1957.
Det er ikke laget målebrev, og Sveio kommune
har heller ikke opplysninger om arealet. I
matrikkelen blir det opplyst at det er tre teiger
og at disse består av flere matrikkelenheter
(bnr. 5 og bnr. 14). Sveio kommune kjenner ikke
til hvor grensen går mellom de to
bruksnumrene.

Tomt/Eierform:
Eiet
Festeavgift:
Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
1 661 416 (sekundærbolig),- for 2018

Kommunale avgifter:
1 230,- per år (renovasjon).

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:
Vei: Hovedeiendommen grenser til kommunal
vei og har tilkomst direkte fra denne. Siste
stykket fram til nausteiendommen er det privat
vei over hovedbruket. Det er tinglyst veirett
(kjørevei) ned til naustet for bnr. 14, 11, 4 og 9.
Snuplass og felles parkering for bnr. 14, 4 og 9.
Bnr. 14 har eiendomsrett til 21% av veien.
Eierne av veien er gjensidig forpliktet til å delta
i vedlikehold av veien. Bnr. 14 har 28%
vedlikeholdsansvar. 
Vann: Borehull med pumpe. Trykktank i kjeller. 
Kloakk/avløp: Snurredass. Gråvann antas å gå i
grunn.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Grunnet bygningens alder er det ikke aktuelt
med ferdigattest eller midl. brukstillatelse, i
følge Sveio kommune. 

Følgende er byggemeldt på eiendommen - 
Bygningsopplysninger: Helårsbolig benytta som
fritidsbolig - Tatt i bruk 31.12.1957. Tilbygg - tiltak
unntatt fra byggesaksbehandling 18.08.2015,
Naust, båthus, sjøbu - Tatt i bruk 03.03.1976. 

Eier sendte 18.08.2015 varsel om bygging av
hagestue, inkl. tegninger, hvor eier beskrev at
han så på byggingen som et ikke søknadspliktig
tiltak. Servicekontoret i Sveio kommune
bekreftet at e-posten var mottatt og
videresendt samme dag. Det har ikke kommet
innsigelser på dette i ettertid, men Meglerhuset
Rele mener at tiltaket var søknadspliktig. Videre
er det i utgangspunktet tiltakshavers oppgave
å gjøre riktig vurdering på om en utbygging er
søknadspliktig eller ikke. Eventuell risiko dette
måtte ha påhviler kjøper. For kopi av
dokumentasjon på innsendelse og
mottaksbekreftelse, kfr. megler.

Diverse:
Benevnelser på rom i salgsoppgave samt
selgers bruk av rom kan være i strid med
byggeforskrifter selv om de er målverdige.

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. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at tomta
ikke er oppmålt. Ved en eventuell oppmåling er
det nærliggende å tro at det vil være avvik fra
opplyst tomteareal.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område som i
kommuneplanen er avsatt til LNF (landbruk,
natur- og friluftsområder). For kopi av
kommunedelplan og bestemmelser, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Bnr. 5: 
Heftelser i eiendomsrett: 
1957/43-8/49 07.01.1957 BESTEMMELSE OM
VANNRETT. GJELDER DENNE REGISTER-
ENHETEN MED FLERE. 

1957/43-9/49 07.01.1957 BESTEMMELSE OM
VEG. RETTIGHETSHAVER: KNR: 1216 GNR: 112
BNR: 2. Bestemmelse om gjerde 

EIENDOMMENS RETTIGHETER 
Servitutter: 
1994/4200-1/49 11.05.1994 BESTEMMELSE OM
VEG. Rettighet hefter i: KNR: 1216 GNR: 112 BNR:
2 

Bnr. 14: 
Heftelser i eiendomsrett: 
1957/43-1/49 07.01.1957 RETT TIL UTSKILT
TOMT. BESTEMMELSER OM RETT TIL Å FÅ
UTSKILT TOMT. RETTIGHETSHAVER: KOMMUNE-
NR 1216 GNR 112 BNR 5. GJELDER DENNE
REGISTERENHETEN MED FLERE. 
1957/43-8/49 07.01.1957 BESTEMMELSE OM
VANNRETT. GJELDER DENNE
REGISTER.ENHETEN MED FLERE. 
1976/4644-2/49 02.06.1976 BESTEMMELSE OM
GJERDE. 
2001/3122-3/49 10.04.2001 BESTEMMELSE OM
VEG. RETTIGHETSHAVER: KNR: 1216 GNR: 112
BNR: 2 Med flere bestemmelser. GJELDER
DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 
EIENDOMMENS RETTIGHETER 
Servitutter: 
2001/3122-1/49 10.04.2001 BESTEMMELSE OM
VEG. Rettighet hefter i: KNR: 1216 GNR: 112 BNR:
2. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE 
2001/3122-2/49 10.04.2001 BEST OM
GARASJE/PARKERING. Rettighet hefter i: KNR:
1216 GNR: 112 BNR: 2 GJELDER DENNE
REGISTER-ENHETEN MED FLERE. 

Servituttene er vedlagt i salgsoppgaven - Vi
oppfordrer interessenter til å sette seg godt
inn i disse.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn 2 mål, og
er dermed fritatt fra konsesjonsplikten.
Odelsrett:Ikke aktuelt.
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Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Prosentsats: 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:
2019-08-23

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:
Marius Kallevik
Eiendomsmegler MNEF
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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Tilstandsrapport
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Egenerklæring
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Erklæring
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Byggetegning, naust
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Bygningstegning, påbygg
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Bygningstegning, påbygg
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Bygningstegning, påbygg
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Bygningstegning, påbygg
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Byggetegning, hagestue

43



Utsnitt plankart
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Budskjema
For eiendommen: Håvardsholmvegen 279, 5554 Valevåg
Gnr. 112 Bnr. 5 + 14 (naust) i Sveio
Oppdragsnummer: 219283
basert på salgsoppgave datert 2019-08-23
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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


