
Kontakt:
Marius Kallevik

M: 90 77 69 49

BOLIGTOMT

Stor utsiktstomt med nærhet til sjøen - Medfølgende halvpart av naust

Haraldseidvågen
Prisantydning: 650 000,-
Tomt: 1181 m2

Skjold - Haraldseidvågen
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Gangasvtand til sjøen
Eiendommen ligger i rolige og naturskjønne omgivelser.
Landlig beliggenhet i Haraldseidvågen i Skjold.
Gangavstand til sjøen med tilhørende halvpart av naust.
Her har du mulighet for bading og fiske.  

Kort kjøreavstand til Isvik, med bl.a. Kiwi
dagligvareforretning, Haugesund Sparebank og den
koselige cafén Frøken Fryd. Skolebuss til Skjold Skule
(1-10 kl.). Her er også Skjold Barnehage. 

I Haraldseidvågen ligger alle forholdene til rette for et
riktig og komfortabelt liv.
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Eiendommen

Innhold

BOLIGTYPE:
Boligtomt

EIENDOMSBETEGNELSE:
Gnr. 162 Bnr. 92 i Vindafjord kommune.

PRISANTYDNING:
650 000,- + omk.

Stor boligtomt kun få minutters kjøretur fra Isvik i Skjold.
Her kommer du deg vekk fra byens støy, inn i
naturskjønne og landlige omgivelser. Tomten har flott
utsikt til sjøen og medfølgende halvpart av naust.







Nabolagsprofil
Gnr. 162 / Bnr. 92

TILHØRIGHET
Kommune Vindafjord
Grunnkrets Haugen

STEDER I NÆRHETEN
Isvik 3.1 km
Kallstveit 3.7 km
Skjold 3.9 km
Vikebygd 9.8 km

SKOLER, BARNEHAGER

Skjold skule (1-10 kl.) 4.5 km

Vik skule (1-7 kl.) 10.2 km

Ølen vidaregåande skule 24 km

Karmsund videregående skole 30 km

Skjold barnehage (0-5 år) 4.6 km

Vikebygd barnehage (2-5 år) 10.3 km

Vats barnehage (3-5 år) 14 km

TRANSPORT

Haugesund Karmøy 38.4 km

Øynå 1.1 km

SPORT
Skjold bygdahus 4.4 km
Skjold idrettsanlegg 4.5 km

Frisk Treningssenter 23.8 km
Albatross Helse & Vælvære 29.1 km

VARER/TJENESTER
Aksdal Senter 18 km
Ølen Senter 23.8 km

Coop Marked Skjold 3.8 km
Meny Aksdal 18 km

Apotek 1 Tysvær 18 km
Apotek 1 Frakkagjerd 20.3 km

Ølen Vinmonopol 23.8 km

Kiwi Isvik 3.2 km
Joker Vikebygd 9.7 km

Esso Skjold 5.2 km
Shell Select Knapphus 12.2 km

BOLIGMASSE (Haugen grunnkrets)DEMOGRAFI (Haugen grunnkrets)

39% er gift

36% er barnefamilier

22% har høyskoleutdanning

45% har inntekt over 300.000

85% eier sin egen bolig

7% eier hytte

74% har bolig på over 120 kvm

50% av boligene er eldre enn 20 år

95% bor i enebolig

45% av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene.
Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Meglerhuset Rele
kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2017
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Oversiktskart
Gnr. 162 / Bnr. 92

Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger,
sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet.
Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Meglerhuset Rele kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
kartene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2017
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
216567

Adresse:
Haraldseidvågen, 5574 Skjold

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 162 Bnr. 92
i Vindafjord kommune

Eiers navn:
Brynjulf Nilsen

Prisantydning:
650 000,-

Kjøpers omkostninger:
16 250,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
9 200,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
26 702,- (omkostninger totalt) 

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

Eiendomstype/eierform: 
Boligtomt/selveier

Beskaffenhet:
Tomten er ikke opparbeidet. 

Tomteareal/eierform:
1181 m2 eiet tomt.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter
nærmere avtale mellom partene.

Vei, vann og avløp:
Avløp: Vindafjord kommune har i
vedtak av 2013 gitt tillatelse til
utslippsledning. Vedtaket varte i 3 år
og er nå utgått, slik at man evt. må
søke på ny. Tanken har vært
septikktank med overvann som føres i
sjø. Videre fremgår det av tinglyst
servitutt at gnr. 62, bnr. 92, har rett
til graving av grøft, for avløpsrør fra
septikktank og ut i sjøen.  
Vann: Offentlig vann ligger i nedre del
av tomten og nabotomtene.
Påkoblingspunkt er i følge kommunen
to tomter nordforbi denne. 
Veg: Tomten er tilknyttet offentlig vei,

og har felles avkjøring. Statens
Vegvesen har i vedtak av 2013 gitt
tillatelse for avkjøring, og har den
24/1-17 bekreftet at vedtaket
fortsatt gjelder.

Regulering:
Eiendommen ligger i et området som
i kommuneplanen er avsatt til
boligformål. Området vest for
eiendommen ligger i et område som i
kommuneplanen er avsatt til LNF
(landbruk, natur og fritid). For kopi av
kommunedelplanen med
bestemmelser, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Eiendommens rettigheter: 
06.01.2005 164  
Erklæring/avtale 
Rettighet hefter i: 1160/162/111/  
Bestemmelse om naustplass 

Naustet på bnr. 111 eies i fellesskap
med gnr. 162, bnr. 29, med en 1/2-
part hver. 
Man har ikke tinglyst hjemmel, men
har allikevel tinglyst ubegrenset og
evigvarende bruksrett til naustet.  

12.07.2011 550715  
Bestemmelse om kloakkledn 
Rettighet hefter i: 1160/162/7/  
Rettighet hefter i: 1160/162/111/  
Gjelder denne matrikkelenheten med
flere

Konsesjonsplikt:
Tomten er ubebygd, og kjøper må
fylle ut egenerklæring om
konsesjosnfrihet. Konsesjonsfrihet er
betinget av at tomten blir bebygd
innen fem år.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert. 
Fastpris: 78.430,- 

Eierskifteforsikring:
Selger har ikke tegnet
eierskifteforsikring.

Boligkjøpeforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper
har anledning til å tegne
boligkjøpeforsikring. Forsikringen gir
kjøper bistand etter avhendingsloven
og dekker all advokatbistand,

nødvendige skadetakster og utgifter
til rettsapparatet. Forsikringen har
ingen egenandel. Forsikringen tegnes
senest på kontraktsmøtet. Pris for
tomt: kr 9200,-.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Salgsoppgavedato:
2017-01-25

Tomten 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.

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik
Eiendomsmegler MNEF/Partner
Tlf: 90 77 69 49
marius@meglerhuset-rele.no

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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Notater
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©Norkart 2016

19.12.2016Dato:

Kartutsnitt komm.plan

1:2500Målestokk:
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Tegnforklaring
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Søk på danskebank.no/boliglån eller ring 08540 

Bolig koster, og lån må man ha. 

Lav rente er selvsagt viktig, det får 

du hos oss. Så må det være enkelt. 

Derfor ordner vi omtrent alt. Du kan 

søke på nett, og du får hurtig svar.

Noe mer du vil vite? Ring oss på 

08540!

Rimelig. Enkelt. Raskt. 

Du har boligdrømmer. 
Vi har boliglån.



Budskjema

skriver kroner med blokkbokstaver

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtakelsesdato

Eventuelle forbehold

Undertegnede legger hverved inn bud på kr

Navn budgiver 1:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse:    

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

Budet må minimum være gjeldene til kl. 12:00 da-
gen etter siste annonserte visning. Se ellers forbruker-
informasjon om budgivning.

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om undertegnedes finansiering:

Navn budgiver 2:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse:    

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LÅNEGIVER 1:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

LÅNEGIVER 2:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

+ omkostninger og eventuell andel av fellesgjeld

SIGNATUR OG FULLMAKT

Undertegnede bekrefter å ha lest “Forbrukerinformasjon om budgivning” (se baksiden) samt hele prospektet og godtar betingelsene. 
Undertegnede budgiver(e) samtykker og gir hverandre fullmakt til at hver av partene i en budrunde gjensidig kan representere hverandre.
Dette gjelder eksempelvis ved budforhøyelse, aksept av motbud, o.l. (gjelder dersom det står minimum to budgivere på budskjema).

Dato/signatur (Budgiver 1) Dato/signatur (Budgiver 2) Signer på linjen underSigner på linjen under

FOR EIENDOMMEN: Haraldseidvågen, 5574 Skjold
Gnr. 162 Bnr. 92 i Vindafjord kommune.
Oppdragsnummer: 216567 basert på salgsoppgave datert 2017-01-25



GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. På forespørsel vil hegler opplyse oh aktuelle bud

 på eiendohhen, herunder oh relevante forbehold.

2.  Alle bud skal inngis skriftlig til hegler, soh forhidler

 disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet  

 gjelder også budforhøyelser og hotbud, aksept eller  

 avslag fra selger. Før forhidling av bud til oppdragsgiver  

 skal hegler innhente gyldig legitihasjon og signatur fra  

 budgiver. Kravet til legitihasjon og signatur er oppfylt for

 budgivere soh benytter e-signatur, eksehpelvis BankID  

 eller MinID. Med skriftlige bud henes også elektroniske  

 heldinger soh e-post og SMS når inforhasjonen i disse  

 er tilgjengelig også for ettertiden. 

3.  Et bud bør inneholde eiendohhens adresse

 (eventuelt gnr/bnr), kjøpesuh, budgivers   

 kontaktinforhasjon, finansieringsplan, akseptfrist,  

 overtakelsesdato og eventuelle forbehold soh for

 eksehpel usikker finansiering, salg av nåværende

 bolig ol. Norhalt vil ikke et bud hed forbehold

 bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer

 gjerne hed hegler før bud avgis.

4.  Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling

 av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver  

 er forbruker) skal hegleren ikke forhidle bud hed  

 kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter  

 siste annonserte visning. Etter denne fristen bør   

 budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at  

 hegler har hulighet til, så langt det er nødvendig, 

 å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige   

 interessenter oh bud og forbehold. Det bør ikke gis bud 

 soh diskrihinerer eller utelukker andre budgivere.  

 Dersoh bud inngis hed en frist soh åpenbart er for kort  

 til at hegleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig

 håte soh sikrer oppdragsgiver og interessenter et

 tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil hegler  

 fraråde budgiver å stille slik frist.

5.  Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte  

 bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor  

 fristene i punkt 4.

6.  Megleren skal så langt det er nødvendig og hulig holde  

 budgiverne skriftlig orientert oh nye og høyere bud og  

 eventuelle forbehold. Megler skal så snart soh hulig  

 bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er  

 hottatt.

7.  Etter at handel har kohhet i stand, eller dersoh

 en budrunde avsluttes uten at handel er kohhet i

 stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen

 i anonyhisert forh.

8.  Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten

 ugrunnet opphold etter at handel er kohhet i stand.

 Dersoh det er viktig for budgiver å bevare sin   

 anonyhitet, bør budet frehhes gjennoh fullhektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1.  Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast

 eiendoh.

2.  Når et bud er innsendt til hegler og han har forhidlet

 innholdet i budet til selger (slik at selger har fått   

 kunnskap oh budet), kan budet ikke kalles tilbake.

 Budet er da bindende for budgiver freh til akseptfristens  

 utløp, hed hindre budet før denne tid avslås av selger  

 eller budgiver får helding oh at eiendohhen er 

 solgt til en annen (han bør derfor ikke gi bud på flere  

 eiendohher sahtidig dersoh han ikke ønsker å kjøpe  

 flere enn en eiendoh).

3.  Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud,  

 og er for eksehpel ikke forpliktet til å akseptere høyeste  

 bud.

4.  Når en aksept av et bud har kohhet freh til budgiver

 innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende  

 avtale.

5.  Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper

 (såkalte «hotbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud  

 soh hedfører at det foreligger en avtale oh salg av  

 eiendohhen dersoh budet i rett tid aksepteres av  

 kjøper.

Forbrukerinforhasjon oh budgivning
Sist oppdatert hed virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse hed ikrafttredelse av endringer i 

eiendohsheglingsforskriften.

Inforhasjonen er utarbeidet av Forbrukerohbudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendohsheglingsgruppen, 

Eiendohsheglerforetakenes Forening og Norges Eiendohsheglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift oh eiendohshegling 

§ 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer soh forbrukerhyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet 

ved budgivning på eiendohhen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før 

det legges inn bud på eiendohhen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant inforhasjon oh eiendohhen, herunder 

eventuell salgsoppgave og teknisk rapport hed vedlegg.



Det é ikkje det at
du ikkje like deg! 
– Det é bare det at livet endre seg. Nye  
behov har dukka opp. Et ekstra soverom, 
te ei litå prinsessa. Litt mindre hage…

Årsakene é akkurat like mange som det é hus til salgs.
Meglerhuset Rele – det komplette meglerhuset
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Marius Kallevik
Eiendomsmegler MNEF/Partner
M: 90 77 69 49
E: marius@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139
5527 Haugesund

www.meglerhuset-rele.no


