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SKUDENESHAVN SYREVEGEN 1172

                                                                       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

Å kjøpe eiendom
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MariusKallevik
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.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE: 

Småbruk

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 39 Bnr. 3 og Gnr. 38 Bnr. 70 i 

Karmøy

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 900 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 57 m2 

Bra: 57 m2

TOMT:

28 172 (samlet) m2 - Eiet tomt



Standard

Lev tett
på naturen...

Drømmer dere om et småbruk i landlige, idylliske omgivelser? 

Velkommen til Syrevegen 117! Småbruket ligger privat og skjermet til 

i enden av en blindvei. Hovedhuset er en trivelig, hvitmalt trebygning fra 1900 

med rustikk og bonderomantisk standard som vil sjarmere de fleste. 

På fremsiden av boligen er det anlagt solrik terrasseplatting hvor dere kan nyte de 

grønne, fredlige omgivelsene på varme sommerdager. 

I tillegg til bolighuset er det flere driftsbygninger på eiendommen, beitemark til husdyr 

og gode lyngheier - Nåværende eiere har hatt geiter, kaniner, bikuber og i tillegg drevet 

Solheim Gartneri på eiendommen - Et lite gartneri for eksotiske planter. 

Kort vei inn til alle fasilitetene i Skudeneshavn, skole, barnehage og flotte badeplasser 

om sommeren.
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Bolighuset på eiendommen er oppført i 1900. Det er like sjarmerende inni som utenpå.

12 SKUDENESHAVN SYREVEGEN 117



13SKUDENESHAVN SYREVEGEN 117



14 SKUDENESHAVN SYREVEGEN 117



Stig på! Entréen gir et trivelig førsteinntrykk. Videre ankommer dere hovedstuen.
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Synlige bjelker og innslag av panel og teglstein gir et spennende, rustikt uttrykk.
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Under: Spisestue med adkomst til kjøkken.
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Hovedsoverom i bolighuset.
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Over: Soverom nr. 2 i bolighuset. Under: Soverom i låven.
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Solrik terrasseplatting i front av boligen.
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Låven har romslig selskapslokale i 1. etasje og soverom i 2. etasje. 
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Veksthus med kontor/verksted og planterom.
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Garasje/verksted/lager.
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Skudeneshavn
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Syre - Like ved 
Skudeneshavn
Eiendommen ligger landlig og idyllisk til ca. 2 kilometer vest for Skudeneshavn. 

Syrevegen 117 er en skjermet perle hvor dere kan dyrke livet på småbruket i fred og ro. 

Samtidig er det ikke lange biten inn til fasiliteter, liv og røre i vakre Skudeneshavn. 

Solrik og lun eiendom, som gjerne oppleves som et par grader varmere enn andre 

steder i området.

Tur og rekreasjonsområder finner dere også i nærområdet; Sandholmen er foruten en 

nydelig, naturlig badestrand, også et populært rekreasjonsområde gjennom hele året. 

Her er det herlig å ta med seg piknikkurven og tilbringe varme sommerdager. 

Sandholmen er et ypperlig startsted for turer inn til Skudeneshavn med kajakk. 

Kjører dere ca. 4 kilometer nordvest kommer dere til enda en nydelig badeplass - 

Sandvesanden. Ta søndagsturen (ganske barnevennlig) til Syreneset fort og opplev den 

fantastiske kystnaturen og utsikten fra de gamle kanonstillingene.

For øvrig er det kort vei til skole, barnehager, dagligvarebutikk/post og bussholdeplass.



Planløsning

Innhold
Enebolig oppført over 3 plan som inneholder:

Hovedetasje: Vindfang, 2 stuer, kjøkken og bad.

Loft: 2 soverom.

Kjeller: Ikke målbart grunnet lav takhøyde.

I tillegg er det på eiendommen oppført: 

- Låve med 2 plan, BRA på 62 m2/BTA 67 m2, som inneholder selskapslokale i 

hovedetasjen og soverom i 2. etasje.

- Garasje/lager med 2 plan, BRA på 73 m2/BTA 104 m2, som inneholder verksted og 

garasjerom/lager i 1. etasje, samt uinnredet loftsrom/lager på loft.

- Veksthus med 2 plan, BRA på 159 m2/BTA 170 m2, som inneholder 

vekstområde/pakkeområde/kontor i 1. etasje og lager på loft.

- Uthus med ett plan, BRA 13 m2/BTA 26 m2 benyttet som inneområde/ly for geiter.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 49 m2

1.

BRA 8 m2

2.



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

BRA ikke målbart grunnet lav takhøyde.
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Del 2 - Syrevegen 117

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

Oppdragsnummer:
1-0575/19

Adresse:
Syrevegen 117, 4280 Skudeneshavn

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 39
38 Bnr. 3
70 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Olga og Øistein Johnsen

Prisantydning:
3 900 000,-

Kjøpers omkostninger:
97 500,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
109 852,- (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:
Småbruk

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Bolighus:
1. etasje:
- Vindfang med flislaminat på gulv og pen tapet 
på vegger. God plass til yttertøy og sko.
- Hovedstue med laminatgulv. Den åpne 
takkonstruksjonen med synlige bjelker gir en 
flott effekt.
- Spisestue med tregulv og varmepumpe.
- Trivelig kjøkken med enkel innredning. Skyllekar 
i rustfritt stål, ventilator og opplegg for 

oppvaskmaskin. Fra kjøkkenet er det trapp opp 
til loftsetasje.
- Baderom med flisbelagt gulv/tapetserte 
vegger, klosett og baderomsseksjon av nyere 
dato med vask og speil. Dusjløsning med 
garnityr. Det anbefales å installere mekanisk 
ventilasjon på badet.

Loftsetasje: 
- Soverom med tregulv. Plass til dobbeltseng og 
kommode. Rommet har delvis skrånende 
himling.
- Soverom nr. 2 med tregulv, pt brukt som 
soverom. Rommet har delvis skrånende himling.

Grovkjeller: 
- Kjellerareal (ikke målbart) med opplegg for 
vaskemaskin.

Overflater i 1. etasje og loftsetasje:
Gulv: Originale tregulv, laminatgulv og belegg. 
Fliser på bad.
Vegger: Panel, noe mur, malte bygningsflater og 
tapet.
Himlinger: Åpen konstruksjon som er platet og 
malt mellom takbjelker i hovedetasjen. Panel og 
malte bygningsflater i loftsetasjen.

Kjeller med lagringsplass og opplegg for 
vaskemaskin.

Rødmalt låve:
- Hovedetasje med stort og luftig 
selskapslokale. Høyt under taket.
- I 2. etasje er det soverom av god størrelse. 
Egen utgang fra 2. etasje via låvebru.

Gulv: Heltre gulv.
Vegger: Panelte flater.
Himlinger: Panelte flater.

Areal:
P-rom: 57 m2

Bra: 57 m2

P-rom innhold:
Samtlige rom i bolighuset er P-rom med unntak 
av areal i kjeller.

Bruksareal per etasje:
1. etasje: 49 m2
Loftsetasje: 8 m2
Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
Bolighuset er oppført i 1900

Antall soverom:
2 soverom 

Antall rom:
4 rom 

Parkering:
Gode parkeringsmuligheter i garasje og på egen 
tomt for øvrig.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Enebolig bygget i tømmer fra 1900. Det er i 
tillegg på eiendommen låve, veksthus og 
garasje/lager. Det er også uthus på østsiden, 
ovenfor bolig som er blitt brukt til geiter. 
Bygningene på denne eiendommen har 
forskjellig byggemåter da det er stor 
aldersforskjell på bygninger.
- Boligen er utvendig kledd med trepaneler, 
behandlet. Etasjeskillere i tre, tregulv. Vinduer 
med isolerglass. Pipe i tegl og leca. Saltak i 
trekonstruksjon som er utvendig tekket med 
bølgeblikk.
- Låve oppført i 2001 på eksisterende grunnmur. 
Bindingsverk i trekonstruksjon utvendig kledd 
med trepaneler. Etasjeskiller i tre. Saltak i 
trekonstruksjon som er utvendig tekket med 
betongtakstein.
- Garasje/lager/verksted bygget i 2015. Oppført 
på plasstøpt betongsåle, betongvegger mot 
grunn i nord og øst. Bindingsverk i tre utvendig 
kledd med trepaneler. Fabrikkproduserte 
takstoler med grovinnredet loft. Vegger er på 
verksteddel innekledd med OSB plater.
- Veksthus oppført i togang, mellom 2015 og 
2017. Oppført på plasstøpt betong. Betonggulv. 
Etasjeskiller i tre over pakke/kontor område. 
Saltak i tre som er utvendig tekket med 
teglstein og polykarbonat. Det kan nevnes at 
det er meget fuktig miljø i veksthus, noe som 
deler av konstruksjon bærer preg av.
- Uthus, Bygningen er oppført i 2015 i enkelt 
bindingsverk, utvendig kledd med impregnerte 
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trepaneler. Enkel takkonstruksjon som er 
utvendig tekket med asfaltpapp.
Tilstanden på boligen og bygninger på 
eiendommen generelt fremstår som god, både 
innvendig og utvendig. Det må allikevel 
påregnes noe vedlikehold av bygningene. Se 
ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

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

Oppvarming:
Bolig: Elektrisk oppvarming. Det er installert 
varmepumpe for boligen.
Låve: Elektrisk oppvarming.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket G - ORANSJE

Beskaffenhet:
Stor eiendom (til sammen to gårds- og 
bruksnumre) som er delvis opparbeidet/delvis 
bestående av naturtomt, fulldyrket jord (ca. 7,3 
dekar) og beiteområde. Den opparbeidede delen 
har blant annet plenområder, frukttrær og 
bærbusker. Gnr. 39 bnr. 3 har et areal på 24 
647,7 m2. Gnr. 38 bnr. 70 har et areal på 3 
524,8 m2.

Tomteareal:
28 172 (samlet) 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:
5 305,- per år.
De kommunale avgiftene omfatter feiing, 
renovasjon og slamtømming. I tillegg tilkommer 
vannavgift fra det private vannverket på Syre, 
samt kostnader forbundet med Biovac 
renseanlegg. Vannavgiften utgjør pt. kr. 2 750,- 
per år. Kostnader forbundet med Biovac 
(service, kjemikalier etc) har i 2019 utgjort kr. 2 
059,-. Det tas forbehold om endringer i 
priser/satser. Pt er taksten (kr. 969 000,-) 
lavere enn bunnfradraget (kr. 1 050 000,-) - 
Derfor er det ikke beregnet eiendomsskatt 
eiendommen. 

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:
Privat vann (Syre vannverk) og privat avløp 
(Biovac renseanlegg). Adkomst via offentlig og 
privat vei. Den private vegen vår over egen 
eiendom, bortsett fra en liten snipp akkurat 
hvor man krysser bekken. Her kjører man så 
vidt inn på gnr. 38, bnr 8 (i dag tilhørende Bent 
Madsen). Bent Madsen har også vegrett til 
første del av vegen frem til bekken. Vegretten 
er således gjensidig og er iht. privat avtale som 
kan fåes av megler. På generelt grunnlag 
anbefales slike avtaler tinglyst.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse på noen av eiendommene, i følge 
Karmøy kommune. Selger opplyser om at det er 
søkt ferdigattest for garasjebygg 23.10.2019. 
Veksthus (drivhus) er bygget nærmere 
nabogrense enn byggemeldt. Selger har 
innhentet naboerklæring og er i prosess med å 
sende endringssøknad til Karmøy kommune. 
Selger vil deretter søke ferdigattest for tiltaket. 
Kfr. Megler for status før budinngivelse. Det 
foreligger byggetegninger av uthus/løe datert 
08.05.1998, samt byggetegninger av 
garasje/verksted/lager og drivhus stemplet 
mottatt av kommunen 15.10.2014. Det foreligger 
ikke tegninger på våningshus, men bygningen 

er registrert som tatt i bruk hos Karmøy 
kommune.

Mangler:
- Bolighuset er fra 1900 og det må påregnes 
knirk og skjevheter i et så gammelt bygg.
- Selger har registrert mus i kjeller og på loft i 
bolighuset.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område som i 
kommuneplanen er avsatt til LNFR (landbruk, 
natur- og friluftsformål samt reindrift). For kopi 
av kommunedelplan og bestemmelser, kfr. 
megler. Kommuneplan 2014-2023 ID 670.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Gnr. 39 bnr. 3:
Heftelser i eiendomsrett:
1900/900036-1/47 19.05.1900
1906/903332-1/47 29.10.1906
1921/900236-1/47 21.02.1921
UTSKIFTING: GJELDER DENNE 
REGISTERENHETEN MED FLERE
ERKLÆRING/AVTALE: Kjøpektr. på andel i sjøhus 
med tomt. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN 
mfl. ERKLÆRING/AVTALE: 
GRUNNEIERERKLÆRING TIL KARMSUND 
KRAFTLAG. GJELDER DENNE 
REGISTERENHETEN mfl.
1922/900190-1/47 14.06.1922 
ERKLÆRING/AVTALE: Grunneiererklæring til 
Statens Havnevesen. GJELDER DENNE 
REGISTERENHETEN mfl.
1950/1692-2/47 26.06.1950
ERKLÆRING/AVTALE:
Kontrakt i anl. vannverket.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN mfl.
SKJØNN: GJELDER DENNE REGISTERENHETEN 
MED FLERE
SKJØNN
Overskjønn avh.7/4-69, klausulering m.v. i forb. 
med vann-
verket.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED 
FLERE
ERKLÆRING/AVTALE
Jordskifte av utmark

45SKUDENESHAVN SYREVEGEN 117



GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED 
FLERE
ERKLÆRING/AVTALE
Overjordskiftesak.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED 
FLERE
REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1149 GNR: 
39
BNR: 1

Gnr. 38 Bnr. 70: Ingen servitutter registrert.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. 
Eiendommen er over to mål og kjøper(e) må 
erklære konsesjonsfrihet.

Odelsrett:
Det hviler ingen odel på eiendommen.

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. VIKTIG: Forsikringen dekker ikke 
driftsbygninger.
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:
2019-10-10

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":
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.

Lovverket:
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

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 

50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



Egenerklæring
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Oversikt, vedlikehold/oppgr.
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Eiendomsdata
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Planopplysninger
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Budskjema
For eiendommen: Syrevegen 117, 4280 Skudeneshavn
Gnr. 39
38 Bnr. 3
70 i Karmøy
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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


