
Prisant: 3 890 000 + omkSveio - Sentralt
Litlevegen 3, 5550 Sveio



LITLEVEGEN 32

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

SVEIO
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DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:

Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig/Jurist/Eiendomsmegler MNEF

T: 99 24 69 65

torbjorn@meglerhuset-rele.no

Torbjørn Håvås Tjønn er vår pålitelige bauta av en 

jurist og fagansvarlig. En mer sindig vestlending skal 

du lete lenge etter, og vi har ennå til gode å se noe 

vippe denne mannen av pinnen. I tillegg til å være 

fagansvarlig er han en erfaren og dyktig megler med 

mange år i eiendomsmeglerbransjen. Torbjørn tok 

jusutdannelsen sin ved henholdsvis Universitetet i 

Bergen og Oslo.
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BOLIGTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 338

i Sveio

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 890 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 280 m2 

Bra: 310 m2

TOMT:

1 082.8 m2 Eiet tomt



Standard

Deres nye hjem?

Velkommen til Litlevegen 3 - En særdeles stor og innholdsrik familiebolig med mange 

kvaliteter, som dobbelgarasje, sommerstue/terrasse og solrik veranda. 

Eiendommen fremstår som velholdt og tiltalende. 

God topografi gir nydelige utsiktsforhold mot området. 

Eiendommen byr på flere lune uteplasser og skjermet hage med plen, omkranset av 

hekk. Masse tumleplass for de minste med god plass til f.eks trampoline. 

Uteområdene er samtidig ideelle for sommerfest og tilstelninger. 

Med hele 5 soverom og 3 stuer vil eneboligen være midt i blinken for en familie med 

flere barn. 

I underetasjen er det romslig gjestefløy med egen inngang, kjøkken og bad, 

også velegnet som ungdomsavdeling når barna blir eldre. 

Håper vi sees på visning!
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Inngangspartiet gir et godt førsteinntrykk.

Her er gode parkeringsmuligheter i dobbel garasje og stort, asfaltert gårdsrom.
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Vindfang og stor hall. Fra vindfang er det adkomst til blant annet garderoberom for oppbevaring av yttertøy/sko.
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Meget romslig hovedstue i 1. etasje med peisovn og utgang til veranda.
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Trivelig kjøkken/allrom.
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Foreldresoverom i 2. etasje inneholder skyvedørsgarderobe, har egen balkong og egen inngang til bad.
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Soverom nr. 2 i 2. etasje
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Over: Soverom nr. 2 i 2. etasje. Under: Soverom/kontor i 1. etasje.
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Stort, helfliset baderom i 2. etasje.
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Over: Garderoberom og gjeste-wc i 1. etasje. Under: Vaskerom i 1. etasje.
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Kjelleretasje med gjestefløy/ungdomsavdeling. Her er stue, kjøkken, soverom og bad/vaskerom.
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Terrasse, sommerstue og utepeis. Her kan dere nyte utendørs måltider på varme dager. 
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Eiendommen er velholdt og flott opparbeidet.

Flere solrike uteplasser.
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Eiendommen har god topografi, noe som gir nydelig utsikt mot området.
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Sveio

SVEIO LITLEVEGEN 3

Bo godt i Sveio!

Boligen ligger høyt og fritt i et barnevennlig, veletablert og sentrumsnært område i 

Sveio. Det er gangavstand til sentrum, skole og barnehage. I sentrum finner dere flere 

nærbutikker, kjøpesenter, blomsterbutikk, apotek, bibliotek, bygdekino m.m. I tillegg - Kort 

vei til stor og flott golfbane, samt Albatross senter med blant annet velvære og trening. 

Vakre Sveio kommune byr på et bredt utvalg av tur- og rekreasjonsmuligheter. Dere 

finner alt fra barnevennlige turer, vakkert kystlandskap og fjell med utsikt i alle retninger.

Avstander: 

- Haugesund ca. 20 minutter med bil 

- Stord ca. 30 minutter med bil
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Planløsning

Innhold
Eneboligen er oppført over 3 innredede plan, og inneholder:

Kjelleretasje: Gang, kjøkken, kjellerstue, bad, soverom og 3 boder.

1. etasje: Vindfang, garderoberom, hall m/trapp, stue/spisestue, kjøkken/allrom, vaskerom, 

gjeste-wc og soverom/kontor. 

2. etasje: Loftsstue, bad og 3 soverom. Det er innredet lekerom på loft. Dette har lav 

takhøyde og er ikke målbart, gulvareal ca 15m2.

I tillegg er det dobbel garasje på eiendommen (byggeår 1986) med et BRA på 44 m2, 

samt sommerstue (byggeår 2011) med et BRA på 14 m2.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

1. etg. BRA 122 m2

1.

2. etg. BRA 70 m2

2.



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

Kjelleretg. BRA 118 m2
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Del 2 - Litlevegen 3

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

Oppdragsnummer:
1-0535/19

Adresse:
Litlevegen 3, 5550 Sveio

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 338 i Sveio kommune

Eiers navn:
Anne Grethe Staupe Vandaskog og Geir Helge 
Vandaskog

Prisantydning:
3 890 000,-

Kjøpers omkostninger:
97 250,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
109 602,- (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:
Eiet

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

Standard:
1. etasje
- Hyggelig vindfang med tilstøtende gjeste-wc 
og garderoberom.
- Garderoberommet tilbyr oppbevaringsplass for 
yttertøy og sko. 
- Gjeste-wc inneholder gulvmontert toalett, vask 
med speil. Flislagt gulv og baderomsplater på 
vegger.
- Stor hall med trapp opp til 2. etasje.
- Soverommet i 1. etasje har adkomst fra hallen 
og egner seg fint som gjesterom eller kontor.

- Særdeles romslig stue med mange 
innredningsmuligheter. Mediapunkt. Peisovn og 
utgang til stor, solrik veranda.
- Kjøkken/allrom i åpen, sosial løsning. Pen og 
tidløs kjøkkeninredning med god skap- og 
arbeidsplass. Benkeplate i høytrykkskomprimert 
spon. Integrert platetopp, oppvaskmaskin, 
komfyr og mikro. Ventilator.
- Vaskerom med innredning og opplegg for 
vaskemaskin. Vaskerommet har egen utgang til 
terrassen.

2. etasje
- Helfliset bad som inneholder veggmontert 
toalett, søylevasker med speil, samt dusjløsning 
med garnityr. Vindu som kan åpnes. Luftespalte 
under dør. Varmekabler i gulv. Dette badet ble 
omfattende pusset opp i 2003, i følge eier.
- 3 romslige soverom, hvorav hovedsoverom 
med stor garderobeløsning, egen inngang til 
bad og utgang til balkong. De to øvrige 
soverommene har garderobeskap.
- Loftstue med mediapunkt. Trapp ned til 1. 
etasje.
- Det er innredet lekerom på loft. Dette har lav 
takhøyde og er ikke målbart, gulvareal ca 15m2.

Kjeller
- Gang med varmekabler i gulv.
- Stue med peisovn og mediapunkt.
- Praktisk kjøkken med god oppbevaring. Plass til 
frokostbord. Utgang til hage.
- Bad/vaskerom med gulvmontert toalett, vask 
med speil, samt dusjløsning med garnityr. 
Opplegg for vaskemaskin. Baderomspanel på 
vegger og fliser på gulv.

For øvrig:
- 200 liters varmtvannsbereder plassert i bod i 
kjeller
- Brannalarmer er installert
- Automatsikringer og AMS strømmåler
- Varmepumpe (luft/luft)

Overflater:
Gulv: parkettgulv, laminatgulv, belegg og fliser.
Vegger: Tapetserte flater, fliser. baderomsplater 
og baderomspanel.
Himlinger: Takplater, takess og panelte flater.

Areal:
P-rom: 280 m2

Bra: 310 m2

P-rom innhold:
Samtlige rom er P-rom, med unntak av 
boder/kott og garderoberom.

Bruksareal per etasje:
Kjelleretasje: 118 m2
1. etasje: 122 m2
2. etasje: 70 m2

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1986

Antall soverom:
5 soverom 

Antall rom:
9 rom 

Parkering:
Gode parkeringsmuligheter i dobbel garasje og 
stort, asfaltert gårdsrom.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: 
Enebolig: Bolig over tre plan og dobbel garasje 
oppført i 1986. Bolig oppført på plasstøpt 
grunnmur, betonggulv. Bindingsverk i 
trekonstruksjon som er utvendig kledd med 
behandlede/malte trepaneler. Etasjeskiller i tre. 
Pipe i leca elementer, utvendig pusset. Saltak i 
trekonstruksjon med takutstikk mot sør og 
nord. Utvendig tekket med betongtakstein. 
Garasje på plasstøpt mur, betonggulv. 
Bindingsverk som er utvendig kledd med 
trepaneler. Saltak som er utvendig tekket med 
betongtakstein. Sommerstue satt på 
spaltedekke, reisverk i tre. Pulttak tekket med 
korrugert plast.

Garasje: Garasje oppført i 1986 på støpt såle. 
Vegger mot øst og sør i betong mot grunn. 
Betonggulv. Bindingsverk som er utvendig kledd 
med trepaneler. Saltak som er tekket med 
betongtakstein. To garasjeporter. Den ene er 
automatisk. Vinduer med enkle glass.
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Sommerstue: Sommerstue mot vest ved 
garasje. Oppført i ca 2011, men reisverk og tak 
er eldre. Tak i bølgeblikk, reisverk i tre. 
Trekledning. Aluminiumsvinduer og dører.

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

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

Oppvarming:
Elektrisk og ved. Varmekabler i gulv i gang i 
kjeller og på baderom i 2. etasje. Luft/luft 
varmepumpe. Det er vedovn i kjeller og peisovn 
i stuen i 1. etasje. I tillegg - Utvendig ildsted. 

Eier opplyser om at det tidligere har vært 
oppvarming med olje i boligen. Innvendig utstyr 
er fjernet, men utvendig tank er ikke fjernet 
eller konservert.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket E - GUL

Tomteareal:
1 082.8 m2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra 
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt 
sjekke skatteetatens boligkalkulator for 
estimert ligningsverdi. Se 
www.skatteetaten.no,-

Kommunale avgifter:
13 728,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil 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. Lampe over 
spisebordet følger ikke med i handelen.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Midlertidig brukstillatelse for "Nybygg - 
Bustadhus" datert 01.10.1986 foreligger. 
Ferdigattest foreligger ikke, i følge Sveio 
kommune. Garasje er inntatt i godkjente 
byggetegninger. Sommerstuen er ikke 
byggemeldt.

Diverse:
- Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige. 
Romløsningen i kjelleretasje avviker fra de 
godkjente byggetegningene. Stue i 
kjelleretasjen er oppført som "disponibelt rom" - 
En uformell klassifisering av rom i bolig/bygning 
som innebærer at arealet kan tas i bruk, men 
høyst sannsynlig ikke oppfyller gjeldende krav til 
varig oppholdsrom.
- Garasjen er byggemeldt, men den er plassert 
noe tett mot tomtegrensa.

Regulering:
Planstatus: Eiendommen ligger i 
reguleringsplanen for Sveiåsen (planid 
1984002) med formål helårsbolig. Eiendommen 
er vist som tomt nr 2 i plankartet. Planens 
bestemmelser gjelder her.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
06.10.1986 - Dokumentnr: 10675 - Bestemmelse 
om gjerde
Diverse rettar/plikter etter  
skyldskifte/skøyte/kjøpekontrakt.  

02.05.1986 - Dokumentnr: 4562 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1216 Gnr:40 Bnr:325 

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 1,25%
Markedspakke: kr. 11 500,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.
Meglers vederlag reguleres ihht. 
tvangsfullbyrdelsesloven m/ forskrift.

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.
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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:
2019-09-20

Personvern:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente/lagre 
opplysninger som er nødvendig for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets 
gjeldendepersonvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/

Lovverket:
Eiendommen selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras 
således slik den fremstår ved besiktigelse med 
åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er 
basert på selgers opplysninger og meglers 
egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette 
seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle 
vedlegg til denne. Videre oppfordres alle 
interessenter til å sette seg inn i 
egenerklæringen fra selger som er inntatt i 
salgsoppgaven samt til å undersøke 
eiendommen nøye, gjerne sammen med 
fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved boligen som selger kjente eller 
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til 
å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder 
likevel bare dersom man kan gå ut fra at det 
har virket inn på avtalen at opplysningene ikke 
ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om 
boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom boligen ikke er i samsvar med 
opplysninger som er gitt i annonse, 
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på 
vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare 
dersom man kan gå ut fra at opplysningene har 
virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte 
er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn 

kjøper hadde grunn til å regne med ut fra 
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-
9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

Kontakt:
Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig / Jurist / Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 99246965
torbjorn@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139, 5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00Org.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: Litlevegen 3, 5550 Sveio
Gnr. 40 Bnr. 338 i Sveio
Oppdragsnummer: 1-0535/19
basert på salgsoppgave datert 2017-12-06
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Torbjørn Håvås Tjønn  /  T: 99246965  /  torbjorn@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


