
Prisant: 3 450 000 + omkKarmøy - Kopervik
Østremlia 1, 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:

Olav Jentoft
Eiendomsmegler MNEF

T: 93 49 22 24

olav@meglerhuset-rele.no

Olav Jentoft møter du som oftest med et stort

smil om munnen. Han er en sann humørspreder

både på jobb og privat. Vi får ofte positive

tilbakemeldinger fra kundene våre om Olav, og det

med god grunn. Han er en omsorgsfull og meget

dyktig eiendomsmegler. Olav har Bachelor i

Eiendomsmegling ved Handelshøyskolen BI.
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 66 Bnr. 486

i Karmøy

PRISANTYDNING:

Kr. 3 450 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 228 m2

Bra: 245 m2

TOMT:

974 m2 eiet tomt.



Standard

Velkommen til
Østremlia 1!

Stor enebolig i barnevennlig område i Kopervik. Stor og pent opparbeidet hage rundt

hele boligen. 

Påbygg mot sør og vest, kjøkken og stue i 1988. 

Hovedsaklig innredet med fliser, belegg, laminat og parkett på gulv. Malte overflater på

vegger.
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1.etasje: Stor stue med flere innredningsmuligheter og store vinduer som gir godt, naturlig lys. Peisovn.
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1.etasje: Skyvedører ut til steinbelagt plass og videre til stor terrasse.
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1.etasje: Pen, grå kjøkkeninnredning fra KGB med slette, grå fronter. God plass til spisebord.
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1.etasje: Kjøkken med itegrert oppvaskmaskin og plater mellom overskap og benkeplate.
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1.etasje: Hovedsoverom med skyvedørsgarderobe med speilfronter og utgang til terrasse. Soverom med utgang til balkong.
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1.etasje: Helfliset bad som inneholder wc, dusj, boblebadekar, god lagringsplass i høyskap og baderomsinnredning med dobbel sevant.
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1.etasje: Gang. U-etasje: Hall med trapp og fliser på gulv. Varmekabler i gulv.
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U-etasje: Kjellerstue med vedovn kledd med kleberstein som gir ekstra god varme.
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Billedtekst

23 23KOPERVIK ØSTREMLIA 1



24 KOPERVIK ØSTREMLIA 1



Utgang fra stue og soverom til steinbelagt plass og videre til stor terrasse.
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Pent opparbeidet uteområder.
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Kopervik
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Her vil  
dere trives... 

Eiendommen ligger fint og sentralt til like ved Kopervik skole. Her bor du i et veletablert

boligområde i Asaldalen/Østrem. Her er butikker, barnehage og lekeplass i umiddelbar

nærhet. 

Ca. 5 min. unna ligger Karmøyhallen med idrettsanlegg utenfor og der er det et godt

tilbud innen idrett. Ca. 7 min. til sentrum med gågate, kino og en rekke servicetilbud.  

Fra  

Kopervik er det kort reisevei til Helganes flyplass og Haugesund. Nærheten til sjøen gir

gode muligheter for fiske og bading. Kommunen har ellers rikelig med fiskevann i marka.  

Det er kort vei til flott turterreng i variert og vakker kystnatur. I Stangelandsmarka er

det lysløype og gode turstier. Legg gjerne søndagsturen til sjarmerende Skudeneshavn

med kafeer, gallerier, festivalliv, skjærgård og populære strender.



Planløsning

Innhold
En stor og innbydende bolig i attraktivt boligområde med stor hage. Boligen er innredet

over 2 plan og inneholder: 

U-etasje: 

Vindfang, hall, bod, hobbyrom, vaskerom, bad, 2 soverom og kjellerstue. 

1.etasje: 

Gang, mellomgang, bad, soverom/garderoberom, soverom, kjøkken og stue.
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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 140 m2

1.

BRA 105 m2

U.
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Eiendommen  -  Nabolagsprofil  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
219272

Adresse:
Østremlia 1, 4250 Kopervik

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 66 Bnr. 486 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Petter Kristiansen

Prisantydning:
3 450 000,-

Kjøpers omkostninger:
86 250,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
98 602,- (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:
Enebolig

Eierform:
Selveier

Standard:
Stor enebolig i barnevennlig område i Kopervik.
Stor og pent opparbeidet hage rundt hele
boligen. 
Påbygg mot sør og vest, kjøkken og stue i
1988. 
Hovedsaklig innredet med fliser, belegg, laminat
og parkett på gulv. Malte overflater på vegger. 

U-etasje: 
Kjellerstue med vedovn kledd med kleberstein
som gir ekstra god varme. 

2 soverom. 

Helfliset bad med steinfliser i dusjsone. Det

inneholder vegghengt wc, dusj og
baderomsinnredning med servant og
overhengende speil. Varmekabler i gulv. 

Vaskerom med belegg på gulv og malte
overflater på vegger. Det inneholder
utslagsvask og opplegg for vaskemaskin. 

Bod med varmtvannsbereder (200l.). 

Hobbyrom. 

Hall med trapp til 1.etasje og fliser på gulv.
Varmekabler i gulv. 

Vindfang med fliser på gulv. 

1.etasje: 
Stor stue med flere innredningsmuligheter og
store vinduer som gir godt, naturlig lys.
Peisovn. Skyvedører ut til steinbelagt plass og
videre til stor terrasse. 

Pen, grå kjøkkeninnredning fra KGB med slette,
grå fronter. Integrert oppvaskmaskin. Plater
mellom overskap og benkeplate. God plass til
spisebord. 

Hovedsoverom med skyvedørsgarderobe med
speilfronter og utgang til terrasse. 

Soverom med utgang til balkong. 

Helfliset bad som inneholder wc, dusj,
boblebadekar, god lagringsplass i høyskap og
baderomsinnredning med dobbel sevant og
overhengende speil. Varmekabler i gulv. 

Gang med trapp til u-etasje. 

God lagringsplass på loft. Det er installert
varmepumpe luft/luft i stuen.

Areal:
P-rom: 228 m2

Bra: 245 m2

P-rom innhold:
U-etasje: Vindfang, hall, bad, kjellerstue,
vaskerom, hobbyrom og 2 soverom. 
1.etasje: Gang, mellomgang, soverom/garderobe,
bad, kjøkken, stue og soverom.

Bruksareal per etasje:
U-etg. 105 kvm. 
1.etg. 140 kvm.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1975

Antall soverom:
4 soverom

Antall rom:
2 rom

Parkering:
Parkering på egen tomt.

Byggemåte:
Boligen er oppført på plassstøpt betong,
betonggulv. Etasjeskillere i tre. Tradisjonelt
bindingsverk i trekonstruksjon, utvendig 
kledd med trepaneler. Valmet tak i
trekonstruksjon som er utvendig tekket med
glasserte Hollandske panner.

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

Oppvarming:
Ved og eletrisk. 

Vedovn i kjellerstue i u-etasje. Peisovn i stue i
1.etasje. Varmekabler på bad i 1.etasje, og i hall
og bad i u-etasje. Det er installert varmepumpe
luft/luft i boligen.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket F - GUL

Beskaffenhet:
Pent opparbeidet hage med stor plen,
prydbusker, bed og asfaltert innkjørsel. 

Tomteareal:
974 m2 
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Tomt/Eierform:
Eiet tomt.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
635 629,- for 2018

Kommunale avgifter:
13 041,- per år.
Renovasjonsavgiften er inkludert.

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:
Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for
boligen foreligger ikke, i følge kommunen. Det er
ikke uvanlig at boliger bygget såpass langt
tilbake i tid mangler ferdigattest. I stedet for
ferdigattest anbefales det at hjemmelshavere i
en salgssituasjon fremskaffer tilstandsrapport
til bruk ved omsetning av eiendom, slik som i
dette tilfellet.

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

Boligens underetasje avviker fra tegninger, på
de originale tegningene er det ikke tegnet inn
kjellerstue, bad (bare wc-rom) og det ene
soverommet i underetasjen.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig
regulert til boligformål. Kopi av
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Heftelser i eiendomsrett: 

1974/1659-2/47 04.03.1974 Erklæring/Avtale 
Best. om endring av parasellens grenser. 
Overført fra: Knr: 1149 Gnr: 66 Bnr: 483 

1974/4584-2/47 24.06.1974 Erklæring/Avtale 
Karmøy kommunes salgsvilkår gjelder

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Prosentsats: 1,5%. 
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:
2019-08-14

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:
Olav Jentoft
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 93 49 22 24
olav@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Olav Jentoft

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
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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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1 1ADRESSE - STED ADRESSE



Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig

48



Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Tegninger
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Tegninger
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Tegninger
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Tegninger
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Reguleringskart
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Budskjema
For eiendommen: Østremlia 1, 4250 Kopervik
Gnr. 66 Bnr. 486 i Karmøy
Oppdragsnummer: 219272
basert på salgsoppgave datert 2019-08-14
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Olav Jentoft  /  T: 93 49 22 24  / olav@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


