
Nordre Buvika hyttefelt, 5554 VALEVÅG

VALEVÅG

Nydelig hyttefelt med 25 hyttetomter  
i solrike omgivelser og tett på sjøen ‑  
Kan bygge hytter på 120 kvm +  
garasje

 Tomt: 1m²

Prisantydning

5 500 000,‑
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Adresse: Nordre Buvika hyttefelt, 5554 VALEVÅG
Nåværende eier: Ole Daniel Eidsvåg
Matrikkelnummer: Gnr. 3, Bnr. 1 i Sveio kommune.
Oppdragsnummer: 01230036
Oppdragsansvarlig/ ansvarlig megler: Vidar Opheim
Meglerforetak: Eiendomsmegler A AS, Org. nr. NO 893527702 MVA 



Boligtype: Tomt

Energimerke: Ikke angitt 
Tomtestørrelse: 1m²
Eierform: Eiet



 

 



Økonomi
Prisantydning
kr 5 500 000

Omkostninger
Kr 151 230
Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum
Tinglysing pantedokument kr. 540,‑
Tinglysing skjøte kr. 540,‑
Gebyr e‑tinglysing kr. 250,‑
Boligkjøperforsikring(vagfri) kr. 12.400,‑

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at  
eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2,5%  
av endelig kjøpesum.

Totalt inkl. omk.
Kr 5 651 230

Kommunale avgifter
Det betales pr i dag ikke kommunale avgifter på tomten.

Info formuesverdi
Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli  
ca 30% av markedsverdi.



Nydelig hyttefelt med 25  
hyttetomter i solrike omgivelser og  
tett på sjøen ‑ Kan bygge hytter på  
120 kvm + garasje
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Beskrivelse
‑ Hele hyttefeltet selges samlet til utbygger, entreprenør eller privatperson ‑ 25 tomter.  
Søknad om fradeling er levert kommunen.
‑ Hovedtraseene av veiene er hovedsaklig ferdig bygget. 
‑ Skal tilknyttes offentlig vann og privat avløpsanlegg. 
‑ 2 fint stelte badeplasser i umiddelbar nærhet. Den ene ligger til byggetrinn 1 ved  
moloen like bortenfor. Den andre lange stranda ligger ved dette nye byggetrinnet. 
‑ Nydelige og solrike utsiktstomter
‑ For hver tomt kan det føres opp en fritidsbolig med maks BRA 120 m2 i inntil 1,5  
etasje.
‑ For alle tomtene kan det i tillegg oppføres garasje/       carport/       bod/       hagestue med  
samlet maks BYA 30 m2 og mønehøyde maks 4,5 m. 
‑ Tekniske planer for vei, vann, avløps‑ og kabelnett skal legges frem for kommunen til  
godkjenning før anleggsarbeidet starter.



Tomt/ beskaffenhet
25 råtomter. Det er 26 råtomter innenfor planen, men selger skal ha tomt merket med  
nummer 1 (bakerst). Hyttefeltet og den ene tomta (tomt 1) er nå under utskilling fra  
gnr 3 bnr 1 og kjøper vil få tinglyst den fradelte eiendommen på seg ved overtagelse.  
Videre er det innenfor planen store friluftsområder, lekeplass, regulert badeplass som  
er fint ryddet og isådd gress på oppsiden av stranda. Forøvrig 3 felles  
parkeringsområder, selv om hver enkelt tomt skal ha innkjørsel med parkering på sin  
egen tomt. Det er også 2 områder regulert for teknisk. Hele området overleveres  
kjøper som inntegnet på vedlagt kart (unntatt tomt 1 som selger skal ha). 

Tomt 25 ligger nærmest sjøen med 71 meters avstand i følge fonnakart.no  
(kommunekart). Tomt 16 og 17 ligger ca. 105m fra sjøen. De to tomtene som ligger  
lengst vekke fra sjøen ligger ca. 250m fra sjøkanten. 

Felles båtopptrekk er allerede etablert og vil kunne benyttes av dette nye  
byggetrinnet. Det er også ett åpent for allmenheten. Det skal bare støypes 4 meter  
på opptrekket før opptrekket tas i bruk. 

Tomtetype
Eiet

Tomtestørrelse
1 kvm

Vei/ vann/ kolakk
Kjørevei skal være med 5m bredde inkl. veiskulder. Skal være felles for alle i  
planområdet og kan ikke stenges med bom e.l. KV1 og KV4 skal være tilgjengelig for  
allmenheten. Veiene skal ha et grøftesystem og sluker som tar tare på overvann og  
sigevann. 

Det skal være avløp med slamavskiller. For plassering av slamavskiller, se vedlagt  
reguleringskart. 

Hyttefeltet skal tilknyttes kommunalt vann. Tilknytning for kommunalt vann ligger ca.  
1,5 km fra. Tilknyttes ca ved "Eidsvåg S" på vedlagt kart. 

Tekniske planer for vei, vann, avløps‑ og kabelnett skal legges frem for kommunen til  
godkjenning før anleggsarbeidet starter, og de skal omfatte hele planområdet, også  
dersom feltet blir opparbeidet i ulike byggetrinn. Transformatorkiosk, kabelskap o.l.  
kan oppføres i området etter nærmere avtale og godkjenning av kommunen.

Beskrivelse om vedlagt VA og strøm kart:
‑ Se XYZ felles grøftetrase ‑ X er hvor kommunalt vann og strøm (ene alternativet)  
ligger nå. Her er det også Fiber. Fra punkt X til punkt Y skal kommunen betale for i  
følge selger. Dette da Søre Buvika også skal kunne koble seg på i fremtiden  
(nabohyttefelt lengre sør). 
‑ Y til Z skal være et samarbeid mellom Byggetrinn 1 og byggetrinn 2 (det vi selger nå)  
og kostnadene med denne strekningen for vann og strøm skal deles mellom disse. 
‑ Strøm kan hentes fra omtrent samme startpunkt som vannet. Det er også et annet  
alternativ om å gå fra Søre Buvika. Fagne vil også delta i å dekke sin andel av felles  
grøft med vann (kommunen) og strøm (Fagne) fra nettstasjon "Eidsvåg S " (x) og til ny  
nettstasjon (z). Se vedlagt kart. 
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Beliggenhet
Tittelsnes ligger helt nord i Sveio, i det som tidligere var Valestrand kommune. Neset  
ligger der Bømlafjorden møter Ålfjorden, rett sør for Leirvik. Tittelsnes blir regnet som en  
del av tettstedet Valevåg.
I dag er Tittelsnes en liten bygd med lite næringsaktivitet. Det er spredt bebyggelse  
med eneboliger, småbruk og hyttefelt. Ellers er bygda et populært turistmål om  
sommeren, med fine badeplasser og lang strandlinje. Det er 2 sandstrender og vakre  
badeplasser like ved hyttefeltet. Holsvika Friluftsområde ligger også like ved. Trinn 1 av  
hyttefeltet Nordre Buvika er utbygd og dette er trinn 2 og siste planlagte byggetrinn.  
Rikelig med friareal. 

Adkomst
Hyttefeltet ligger på Tittelsnes øst for Valevåg. Man tar av til høyre fra E134 like før  
kirka i Valevåg dersom man kommer sørfra. Man kommer da inn på Tittelsnesvegen.  
Eter ca 1,9 kilometer tar man av til høyre og følger veien nesten helt ned til sjøen før  
man tar av til høyre igjen inn i Bjørgavegen. Etter ca 1 kilometer får man avkjørsel til  
hyttefeltet Nordre Buvika. Må ikke forveksles med Søre Buvika som er det neste  
hyttefeltet sør for Nordre Buvika. Veiene er omtrent ferdig bygget og man er  
velkommen til å befare eiendommen når man måtte ønske. 

Regulering
Regulert for fritidsbebyggelse.

Her er utdrag av enkelte elementer i reguleringsbestemmelsene, men hele er vedlagt  
salgsoppgaven og interessenter bes sette seg inn i disse.

‑ For hver tomt kan det føres opp en fritidsbolig med maks BRA 120 m2 i inntil 1,5  
etasje.
‑ For alle tomtene kan det i tillegg oppføres garasje/ carport/ bod/ hagestue med  
samlet maks BYA 30 m2 og mønehøyde maks 4,5 m. Desse byggene skal være  
tilpasset hovedbygningen på tomta og kan være frittstående eller bygget sammen  
med fritidsboligen.
‑ Det er tillatt å justere terrenget +/ ‑ 0,5 m i forhold til regulerte kotehøyder.
‑ Fritidsboligene skal oppføres minst 5 m fra kjørevei. Det skal være mulig å snu på  
egen grunn. Det skal være 2 parkeringsplasser pr. fritidsbolig der den ene kan være i  
evt. garasje/ carport. Utkøyringen til veien må ha tilfredstillende sikt.
‑ Parkering, evt. garasje og anneks kan legges på et lavere eller høyere plan enn  
regulert kotehøyde. Maks høgde fra gjennomsnittlig planert terreng til topp grunnmur  
skal være 40 cm.
‑ Fritidsboligene kan ha forskjellig takform, men det må søkes å få til en god  
samanheng med bygningane på nabotomtene. Takformen skal bestemmes ved  
søknad om tiltak. For fritidsboliger med saltak skal takvinkelen være minst 25 grader.  
Ved saltak skal maks. mønehøyde være 7,0 m. For pulttak og flate tak er maks.  
mønehøyde 5,0 m. Mønehøyden skal måles fra gjennomsnittleg terreng.
‑ Det skal opparbeides felles parkeringsplasser som vist i planen. Disse skal  
opparbeides sammen med de andre tekniske anleggene og skal fungere som  
gjesteparkering i hyttefeltet samt at P2, P3, P4, P7 og P8 skal være tilgjengelig for  
allmenheten. 



Rekkefølgekrav: 
9.1 Tekniske anlegg skal være ferdig utbygde før det blir gitt byggeløyve til
fritidsboligene.
9.2 Skråningene må sikres før byggjeløyve blir gitt ‑ Gjelder annet område i planen og  
ikke disse tomtene i følge selger. 
9.3 Området for friluftsformål skal tilbakeføres med unntak av veiskråninger.
9.4 Båtopptrekk skal bygges samtidig som småbåthavna ‑ Allerede utført i følge  
selger. 

Bebyggelsen
Hytter i området. 



Diverse
Inntegning av grenser på kart og bilder er omtrentlige og er ment som hjelp til å  
orientere seg. Endelige grenser på tomten vil bli fastsatt ved utskilling og oppmåling  
utført av Sveio Kommune. Mindre avvik må derfor aksepteres av kjøper. 

Ved overdragelse av denne eiendom (som ved alle ubebygde tomter) kreves det  
egenerklæring om konsesjonsfrihet. Kjøper bærer ansvaret for at han blir gitt  
konsesjonsfrihet til kjøp av eiendommen. Skulle kjøper mot formodning ikke oppnå  
dette, vil selger være skadesløs og vil utstede blancoskjøte til kjøper mot oppgjør som  
planlagt. Kjøper forplikter seg til å avhende eiendommen på nytt for egen regning og  
risiko. 

Sentrale lover
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven Eiendommen skal overleveres  
kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle  
salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers  
egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i  
salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke  
påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest  
dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye,  
gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan  
ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved  
undersøkelsen.Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører  
seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis  
eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder,  
type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt  
tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare  
dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt  
eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt  
brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik  
bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter  
overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som  
nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en  
mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk  
areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et  
eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/ kostnader opptil et  
beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen  
«som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3‑9, 1. ledd 2. pktm.  
Avhendingsloven § 3‑3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres  
som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3‑8. Informasjon om kjøpers  
undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye,  
gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes  
kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som  
ledd i næringsvirksomhet.

Konsesjon
Ja

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking /  kjøpers innbetaling
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre  
kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på  
bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet  
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identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om  
kundeforholdets formål og tilsiktede art.

 Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere  
kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

 Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i  
en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

 Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med  
en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til  
å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.  
Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering
Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av  
Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes og Aakra Sparebank sine  
rådgivere.

Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring.  
Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker inntil 10 timer  
advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har kun en  
egenandel på kr. 4000,‑ utover nevnte 10 timer advokatbistand. Denne egenandelen  
tilbakebetales hvis det blir utbetalt forsikringsoppgjør, uansett størrelse på denne.  
Forsikringen tegnes senest på kontrakts møtet. Les mer om forsikringen i  
salgsoppgaven.

Servitutter
På eiendommen til grunneier er det tinglyst en del heftelser og rettigheter som følger  
den nye fradelte eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver. Dette  
er heftelser som gjelder andre steder på gården hans enn hyttefeltet som er under  
utskilling og er for salg. Megler har gått gjennom grunnboka sammen med selger og  
selger bekrefter dette. Det etablerte hyttefeltet Nordre Buvika byggetrinn1 bruker  
samme vei innover og deltar i vedlikeholdskostnader på den veien. 

Budgiving
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"‑knappen på våre annonser for å  
registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere  
budet elektronisk.

Fremgangsmåte ved budgivning
Benytt "Gi bud"‑knappen i finnannonse for å legge inn bud på en eiendom. Registrer  
deg med legitimasjon og signatur, og du kan benytte din innlogging til å legge inn  
bud på hvilken som helst av Eiendomsmegler A sine eiendommer. Din identitet og  
signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt  
beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Du mottar  
en SMS‑kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Registrer  
budforhøyelser ved å logge inn på nytt brukernavn og passord. Du kan også sende  



svar til SMS‑kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud  
gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som  
mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter  
siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver  
når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste  
ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på  
eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i  
budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for  
at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter,  
må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet  
før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på  
minimum 30 minutter fra budet inngis.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel  
er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en  
kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt  
salgsoppgaven.

Vedlegg
Vedlagt følger kart og reguleringsplan. Om du mener noen av vedleggene mangler,  
ta kontakt med megler.

Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven
Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av  
eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Kontaktperson
Vidar Opheim
Eiendomsmegler
vidar@em‑a.no
Tlf: 926 62 816

Salgsoppgavedato
Dette dokumentet ble lagret 17.02.2023



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 







34

38

42

62

44

41

39

35

32

73

77

75

71

86

90

88

84

78

76

72

83

85

81

79

74

70

34

38

42

44

71

75

78

83

86

90

Søra Buvika

Søra Buvika

Vardanes

Nordre Benkahola

76

84

Nordra Buvika

85

88

72

79

81

73

77

35

39

41

43

32

62

B35T0210

Nordra Buvika

Søra Buvika

Vardanes

R=6

R=6

FF_2b

VA-tra
se

FF_1b

R=
6

FF_2c

R=5

FF

R=6

R=6
R=6 R=6 R=8 R

=6

R=6

R
=10

Slam
av

sk
ille

r

Utsl
ipp

sle
dn

ing

5.0

5.
0

5.0

5.
0

5.
0

5.0

2

1 (+33)

2 (+33)

3 (+29)

4 (+30,5)

5 (+31)
6 (+26,5)

7 (+26,5)

8 (+27)

9 (+25)

10 (+26)

13 (+24)

14 (+20)

15 (+14)

16 (+11)

17 (+11)

18 (+27)

19 (+32)

21 (+30)

22 (+31)

24 (+35)

25
26

R=65

R=20

R
=6

0

R
=9

0
R

=2
00

R=35

R=20

Småbåthamn i sjøSmåbåthamn land

R=4

Eksist båtopptrekk

27 (+27)

R
=1

0

P2

P7

Teknisk

Badeområde

Badeområde

KV1

KV1

KV1

KV2

KV2

P1

KV3

P4

P5 P6

Friluftsformål

Badeplass

Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

Teknisk

KV5

27 (+27)

Leikeplass

H730_

Naustomr. N1

Friluftsformål
Friluftsformål

Friluftsformål

Friluftsformål

Naustomr. N2

FF_2e

FF_2d

FF_2a

FF

FF_1a

FF_1d

FF

Friluftsformål-utsik

Friluftsformål

SS1

Ferdsel

Friluftsformål

P3

Naustomr. N3

P8

Friluftsformål

KV4

SL1

SS2
SS3K1

K2

5

5

5

5

5

5

2

Teiknforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

Fritidsbusetnad-frittliggjandeFF

Andre kommunaltekniske anleggTeknisk

Uthus/naust/badehusNaustomr. N1

LeikeplassLeikeplass

teknisk infrastruktur

KøyrevegKV5

Gangveg/gangarealGangveg

Annan veggrunn – teknisk anleggAnnan veggrunn -
grøntareal

KaiKai

Parkeringsplassar

Vass- og avløpsnettVass-/avløpsledning

Badeplass/-område

FriluftsformålFriluftsformål

FerdselFerdsel

SmåbåthamnSmåbåthamn
land

BadeområdeBadeområde

Bandlegging etter lov om
kulturminne

Linjesymbol
RpGrense

RpFormålGrense

Regulert tomtegrense

Byggegrense

Planlagt bebyggelse

Regulert senterlinje

Regulert kant kjørebane

Regulert parkeringsfelt

Regulert fotgjengerfelt

Måle og avstandslinje

Markagrense

RpBåndleggingGrense

Kartopplysningar

Kjelde for basiskart:

Dato for basiskart:

Koordinatsystem:

Høgdegrunnlag:

Kartmålestokk:

Ekvidistanse

0 12.5 25 37.5 50.m

1 m

1:1000  (A1-format)

NN1954

UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84

PLANEN ER UTARBEIDD AV: TEGNNR. DATO SIGN.

SAKS-
 NR.

DATO SIGN.
SAKSHANDSAMING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA

Dato Revisjon

Dato

Arealplan-ID:

Forslagstillar:

Dato Revisjon
Dato Revisjon

MMH1603-01

Detaljreguleringsplan fritidsbudstadar
"Nordre Buvika" - Gnr.3,Bnr.1 m.fl 1216_Forslag

Sveio
kommune

- -

20.04.2017

Ny 2. gongs handsaming
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REGULERINGSPLAN FOR «NORDRE BUVIKA» MED OMRÅDER FOR FRITIDSBUSTADER, MOLO OG 
SMÅBÅTHAMN PÅ EIDSVÅG GNR. 3, BNR. 1 m. fl. I SVEIO KOMMUNE 

 

REGULERINGSFØRESEGNER 

 

Overordna mål for planen                                                           
Området skal framstå som heilskapeleg, med ei god og sikker båthamn og strandsone som er 
tilgjengeleg for ålmenta. 

REGULERINGSFØRESEGNER      

1. Generelt 

Det regulerte området er vist på plankartet med reguleringsgrenser.  Innafor det regulerte 
området er arealet sett av til desse føremål: 

 1.1 Bygg og anlegg (PBL § 12-5, 2. ledd nr.1), med desse underføremål: 

Frittliggjande fritidsbustader  FF 1 (eksisterande) og 2 (1121)                                               
Naustområde N 1 (eksisterande), N 2 (eksisterande) og N 3 (1589) 
Kommunaltekniske anlegg  (1560)                                                                       
Leikeplass   (1610)                                                                                    

1.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 2) med desse 
underføremål: 

Køyreveg  KV 1 - KV 5   (2011)                                                                                                       
Parkeringsplass   P 1 - P 7   (2082)                                                                            
Annan veggrunn – teknisk anlegg  (2018)                                                                                                   
Gangveg/gangareal         (2016)                

Kai (brygge) (2040)                                 
Avløp (2140)                                                                           

1.3 Landbruk- natur- og friluftsføremål (PBL § 12-5, 2. ledd nr.5) med desse 
underføremål: 

Friluftsføremål  LNF-F  (5130)                                                                                           
Utsiktsplass  (5130)                                                                                                            

 1.4 Grøntstruktur (PBL § 12-5, 3) 

                                           Badeplasser (3041) 

1.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandline (§ 12-5 ledd nr. 6) med 
desse underføremål: 



Badeområde i sjø (6770)                                                                                    
Småbåthamn på land og sjø (6230)                                                                                                
Ferdsel i sjø  (6100) 

 1.6 Omsynssone 

   Steinbrot, bandlegging H- 730 ( kombinert med andre føremål) 

 

2. Felles føresegner 

2.1  Alle inngrep skal planleggjast og utførast slik at skadeverknadene blir så små som råd 
er. Eksisterande vegetasjon og fjellmasse skal ikkje fjernast ut over det som er 
nødvendig.  Tomteeigarane har ansvaret for å setje i stand og så til på tomta når 
utbygginga  er avslutta. Arealet i turdrag eller friområdet skal ikkje nyttast ved 
opparbeiding av tomtene for masselagring eller tilkomst.                                                                                    
Vegane i planområdet skal der det er mogeleg for terrenget, tilretteleggjast for 
universell utforming. Det vil seia at vegane i byggjeområdet ikkje bør ha meir stiging 
enn 8 %. 

2.2  Tekniske planar for veg, vatn, avløps- og kabelnett skal leggjast fram for kommunen 
til godkjenning før anleggsarbeidet startar, og dei skal omfatte heile planområdet, 
også dersom feltet vert opparbeida i ulike byggetrinn.                                                                              
Transformatorkiosk, kabelskap o.l. kan oppførast i området etter nærare avtale og 
godkjenning av kommunen. 

2.3 Etter konkret vurdering kan mindre justeringar i veg- og parkeringsanlegg, 
områdegrenser og regulerte tomtegrenser kan tillatast.  

2.4 Det er tillete å justera terrenget +/- 0,5 m i høve til regulerte kotehøgder. 

2.5 Det kan vera uregistrerte kulturminne i planområdet. Dersom det i samband med 
gravearbeid kjem fram automatisk freda kulturminne som gjenstandsfunn, flekkar 
med trekol eller konstruksjonar, må dette straks meldast til Hordaland 
fylkeskommune, og alt arbeid må stansast til rette forvaltningsstyremakt har vurdert 
funna, jf. Lov om kulturminne av 1978 §8, andre ledd. 

 

3. Bygg og anlegg 

3.1 Byggjeområde for frittliggjande fritidsbustader  FF 1 og FF2                                                                
Planen er delt inn i 2 tomteområder FF 1 og 2, der FF 1 utgjer tidlegare 
reguleringsplan.   

Fritidsbustadene skal oppførast minst 5 m frå køyreveg. Det skal vere råd å snu på 
eigen grunn. Det skal vere 2 parkeringsplasser pr. fritidsbustad der den eine kan vera 
i evt. garasje/carport. Utkøyringa til vegen må ha tilfredstillande sikt. 
Høgdeplasseringa for fritidsbustadene skal tilpassast tomta. Planeringa av tomta til 
fritidsbustaden må gjerast slik at det ikkje blir store skjeringar eller fyllingar. 
Parkering, evt. garasje og aneks kan leggjast på eit lågare eller høgare plan enn 



regulert kotehøgd. Maks høgde frå gjennomsnittleg planert terreng til topp 
grunnmur skal være 40 cm. Fritidsbustadane kan ha forskjellig takform, men det må 
søkjast å få til ein god samanheng med bygningane på nabotomtene. Takforma skal 
bestemmast ved søknad om tiltak. For fritidbustader med saltak skal takvinkelen vera 
minst 25 grader.   

     
Tomta skal ha fall frå bygningen og overflatevatnet frå kvar tomt må drenerast slik at 
det ikkje renn ned i vegen og vert liggjande der.                                                                                                    
For kvar tomt kan det førast opp ein fritidsbustad med maks  BRA 120 m2 i inntil 1,5 
etasje. 
Ved saltak skal maks. mønehøgde vera 7,0  m. For pulttak og flate tak er maks. 
mønehøgd 5,0 m. Mønehøgda skal målast frå gjennomsnittleg terreng. 

For alle tomtene kan det i tillegg oppførast garasje/carport/bod/hagestove med 
samla maks BYA 30 m2 og mønehøgd maks 4,5 m. Desse bygga skal vera tilpassa 
hovedbygningen på tomta og kan vera frittståande eller bygd saman med 
fritidsbustaden. 
Fritidsbustadene med tilhøyrande anlegg skal ha ein dempa og harmonisk material- 
og fargebruk som er tilpassa naturen. Dette gjeld også for tak, listverk og andre 
detaljer. 

Saman med søknad om tiltak skal det leggjast ved situasjonskart og terrengprofil i                        
M = 1: 500 som viser plassering av bygningen med kotehøgd på golv, tilkomst, 
parkering, ledningsgrøfter og evt. terrasser.  
Det kan ikkje setjast opp gjerde eller høg hekk som skilje mellom tomtene eller mot 
vegen. For dei tomtene som blir justert i høgde, kan ikkje mur eller fylling liggja inntil 
vegskulder. Tiltaket må skje minst 50 cm inn på eigen tomt. Murar må ikkje vera 
høgare enn 2,0 m i byggeområdet.  
 

3.2 Naust  N 1, N 2 og N3                                                                                                                                            
Planen har naustområde N 1, N 2 og N 3 der N 1 og N 2 er eksisterande og delvis 
bebygd.                                                                                                                                      
Eksisterande naust på N 1 og N 2 inngår i planen slik dei er og med bruk som i dag. På 
ubebygde tomter blir det tillete å føra opp naust med BYA max. 40 m2 og 
mønehøgde 5,5 m målt frå planert terreng. Max. vindusareal i nye naust er 3 % av 
BYA. Nausta skal ha saltak med vinkel mellom 35 og 45 grader. Golv i naust skal ikkje 
liggja lågare enn kote + 2. Det kan frådelast tomt til kvart naust. Bygningane må kvar 
for seg og samla får ei god estetisk og tradisjonell utforming.  

              N 3 er felles område for naust/uthus. Det kan her førast opp felles bygg med BYA 
max. 200 m2 og mønehøgd 7 m. Bygget kan delast i mindre einingar som naust/uthus 
til eigedommane. I bygget kan det også vera toalett, vaskerom, dusj og opphaldsrom. 
Evt. loft kan innreiast.   

3.3 Leikeplass L1                                                                                                                                         
Arealaet skal opparbeidast som leikeplass med tilhøyrande godkjende utstyr og 
apparat. 



3.4 Kommunalteknisk anlegg                                                                                                                  
På dette området kan det plasserast trafokiosk og felles avfallskonteiner, dunkar e.l. 

 

4. Samferdselsanlegg 

4.1 Privat trafikkområde 

4.2.1 Køyreveg   KV 1 - KV 5                                                                                                                                     
KV 1 og KV 2 er opparbeida tidlegare, men skal utvidast og utbetrast.  Alle vegane 
skal opparbeidast  med bredde  5 m inkl. vegskulder. Køyrevegane er felles for alle i 
planområdet, og kan ikkje stengjast med bom e.l. KV 1 og KV 4 skal i tillegg vera 
tilgjengeleg for ålmenta.                                                                                                           
Vegane skal ha eit grøftesystem og slukar som tek vare på overvatn og sigevatn.  

4.2.2 Parkeringsplass   P 1 - P 8       
 Det skal opparbeidast felles parkeringsplasser som vist på plankartet. Desse skal 
opparbeidast saman med dei andre tekniske anlegga. Plassene skal fungere som 
gjesteparkering for hyttene i planområdet, i tillegg skal P 2, P 3, P 4, P 7 og P 8 vera 
tilgjengelege for ålmenta. Parkeringsplassene skal ikkje nyttast som lagerplass for 
båtar e.l. 

4.3 Annan veggrunn                                                
Arealet skal vedlikehaldast som grøntareal. Avkjøring til tomtene kan byggjast på 
arealet.  

4.4 Kai (brygge av tre)                           
Kai/brygge som skal brukast i samband med opptrekk og utlegg av båtar og til 
kaiplass i samband med dette.        
 Kai/brygge skal byggast med tredekke og høgde K + 1,3 m, etter godkjenning av 
kommunen. 

4.5 Gangveg                                                                                                                                             
Arealet er sett av til sti som kan grusast.  Gangveg skal vera open for allmenn ferdsel.  
                                          

4.6 Avløp            
 Området skal brukast for plassering av slamavskillar 

 

5. Landbruk- natur- og friluftsføremål                                                                                                                              
  
5.1 Friluftsføremål                                                                                                                                 

LNF- F områda for friluftsføremål skal i hovedsak liggja som naturområde utan inngrep.                                    
I område kan det lagast gangstiar som eit ledd i å gjera området meir tilgjengeleg for 
ålmenta. På naturlege stader kan det lagast til grillplass og sitjegruppe i naturmateriale. 
På raste- og utsiktsplass kan det etablerast bord, benker og grillplass/grillhytte. Området 
kan grusast eller helleleggast.  



Vegetasjon og skog i området skal bevarast i størst mogeleg grad, og skal haldast vedlike 
og skjøttast slik at solforhold og utsikt for fritidseigedommane blir teke i vare.                             
Arealet skal vera tilgjengeleg for ålmenta.   
                                                                                

5.2 Steinbrot                                                                                           
Skal bevarast og liggja urørt og ryddig som del av friluftsføremål.                                                                           
 

6. Grøntstruktur 
   
6.1 Badeplass                                                                                                                                         

Arealet kan opparbeidast og skal vedlikehaldast som grøntanlegg. Det kan lagast stiar, 
rasteplasser med bord, benker, grillplass/hytte og leikeapparat/sklier, stupebrett etc. 
Arealet skal vera tilgjengeleg for ålmenta.     
                                                                                                                                                                                                

7. Bruk og vern av sjø med tilhøyrande strandline 
 
7.1 Badeområde i sjø                                        I 

sjøen og langs strandlina skal det ikkje gjerast inngrep, men strandlina kan ryddast og 
tilordnast.  Det er ikkje tillete med båtferdsel eller lending i dette området. 
 

7.2 Småbåthamn 
Område SL 1 og SS 1 er stort sett opparbeidd og blir brukt til kai, båtopptrekk, lagring av 
båtar og til parkering. Det skal til ei kvar tid vera fri ferdsel i området. Det skal også 
byggjast molo i sjøen.                                                                                                            
Området i sjø skal nyttast til båtplasser. Det kan leggjast ut flytebrygger og utliggjarar 
etter ein felles plan for områda.                                 
Området SS 2 og SS 3 er nytt og skal brukast i samband med opptak av båtar o.a.               
I samband med søknad om tiltak for oppføring av nye bygningar eller endringar , må det 
innafor dei forskjellige områda utarbeidast samla situasjonskart som viser faste 
installasjonar med fasader, høgder, storleik og materialbruk. Det må dokumenterast at 
bygningane kvar for seg og samla får ei god estetisk og tradisjonell utforming og med 
vindusflater som gjev gode lysforhold i bygningen. Det må ikkje setjast stengsler som 
hindrar almenn ferdsel gjennom området. 
 

7.3 Ferdsel i sjø                                                                                                                                      I 
området er det fri ferdsel for båtar.  
 

7.4 Tiltak i sjø som fell inn under hamne- og farvasslova skal godkjennast av Karmsund 
Hamn IKS. 
                                                                                                                                                                                               

8. Omsynssoner  
 
8.1       Steinbrot 

Skal bevarast urørt og ryddig. 
 

9.  Rekkjefølgjekrav  
 



9.1 Tekniske anlegg skal vera ferdig utbygde før det vert gjeve byggeløyve til 
fritidsbustadane. 
 

9.2 Skråningane må sikrast før byggjeløyve vert gjeve.  
 

9.3 Området for friluftsføremål skal tilbakeførast med unntak av vegskråningar. 
 
9.4 Båtopptrekk skal byggjast samtidig som småbåthamna. 

 
 

Sveio april 17 
Rev. August 19  

 



Les alt om boligkjøperforsikring på

eiendom.soderbergpartners.no

Boligkjøperforsikring

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos Gar-Bo Försäkring AB. 

*Det tas forbehold om pris- og vilkårsendringer. 

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette  
koste deg både tid og penger.

Spar 
verdifull 
tid 

Unngå 
bekymring 
og stress

Få 
advokatkostnadene 
dekket

med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender hvis du 

oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og 

jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. De står klare til å hjelpe

deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre

deg for egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

NÅR 
Du kjøper forsikringen  

når du kjøper en brukt 

bolig. Da gjelder  

avhendingsloven. 

HVOR 
Du kjøper forsikringen 

via en digital bestillings- 

løsning i etterkant av 

budaksept, eller hos 

eiendomsmegler senest 

ved kontraktsmøte. 

HVORDAN 
Forsikringsbevis og  

 vilkår sendes per 

e-post.

Pris:

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom:

Kr 6 000
Seksjonert eiendom/aksjebolig:

Kr 8 500
Enebolig/fritid/tomt:

Kr 12 400

Få hjelpen
du trenger!

Til deg som 
kjøper bolig

Få hjelpen
du trenger!



Forbrukerinformasjon 
om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, 

Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved 

Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmegler-

foretakenes Forening og Norges Eiendomsmegler-

forbund, på grunnlag av blant annet forskrift om 

eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som 

forbrukermyndighetene og organisasjonene an-

befaler benyttet ved budgivning på eiendommen. 

Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de vik-

tigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres 

budgiver til sette seg inn i all relevant informasjon 

om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave 

og teknisk rapport med vedlegg.

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i 
forbindelse med ikrafttredelse av endringer i 
eiendomsmeglingsforskriften.

Norges Eiendomsforbund

firmapost@nef.no

nef.no



1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle 

bud på eiendommen, herunder om relevante 

forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som for-

midler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til 

skriftlighet gjelder også budforhøyelser og mot-

bud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling 

av bud til oppdragsgiver skal megler innhente 

gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. 

Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for 

budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis 

BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes 

også elektroniske meldinger som e-post og SMS 

når informasjonen i disse er tilgjengelig også for 

ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse 

(eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers 

kontaktinformasjon, finansieringsplan, aksept-

frist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold 

som for eksempel usikker finansiering, salg av 

nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud 

med forbehold bli akseptert før forbeholdet er 

avklart. Konferer gjerne med megler før bud 

avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig 

avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. 

der oppdragsgiver er forbruker) skal megler-

en ikke formidle bud med kortere akseptfrist 

enn 12.00 første virkedag etter siste annonserte 

visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke 

sette en kortere akseptfrist enn at megler har 

mulighet til, så langt det er nødvendig, å ori-

entere oppdragsgiver, budgivere og øvrige 

interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke 

gis bud som diskriminerer eller utelukker andre 

budgivere. Dersom bud inngis med en frist som 

åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle 

budrunden på en forsvarlig måte som sikrer 

oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig 

grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fra-

råde 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.

Gjennomføring av budgivning

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og 

mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye 

og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler 

skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor 

budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom 

en budrunde avsluttes uten at handel er kommet 

i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjour-

nalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger 

uten ugrunnet opphold etter at handel er kom-

met i stand. Dersom det er viktig for budgiver 

å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes 

gjennom fullmektig.

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av 

fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har 

formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger 

har fått kunnskap om budet), kan budet ikke 

kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver 

frem til akseptfristens utløp, med mindre budet 

før denne tid avslås av selger eller budgiver får 

melding om at eiendommen er solgt til en annen 

(man bør derfor ikke gi bud på flere eiendom-

mer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe 

flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere 

ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til 

å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til 

budgiver innen akseptfristens utløp er det inn-

gått en bindende avtale.

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

(såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende 

tilbud som medfører at det foreligger en avtale 

om salg av eiendommen dersom budet i rett tid 

aksepteres av kjøper.

liktige avtalerettslige forhold



Et lite råd

Å kjøpe bolig er en av de største investeringene du gjør i løpet av livet. Boligen du

kjøper skal mest sannsynlig være hjemmet ditt i flere år fremover.

Vi råder deg derfor til å ta en god gjennomgang av økonomien din, slik at du får lagt et

godt grunnlag for boligkjøpsprosessen. Dette vil vi gjerne hjelpe deg med og inviterer

deg herved på en kaffedrøs for å gi deg gode råd og hjelp til å kartlegge planer, mål og

muligheter.

Som lokal sparebank har vi korte beslutningsprosesser, noe som gjør at vi fort kan

innvilge lånesøknaden din. Slik sikrer vi at du har finansieringen på plass før du går på

visning. Da er du klar til å by når den rette boligen dukker opp, og du slipper å gå glipp

av drømmehjemmet fordi du ikke var klar til å delta i budrunden.

La oss derfor ta en prat og aller helst et møte - slik at vi kan hjelpe deg å realisere

boligdrømmen. 

Du treffer Marit Synnøve Frantsen på telefon 52 70 51 45 og mobil 489 57 855

eller på mail marit.synnove.frantsen@haugesund-sparebank.no

Snakk med oss

før du kjøper bolig 

– det lønner seg

Lokal, nær og personlig

Marit Synnøve Frantsen  



FINANSIERINGSPLAN
Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller å forkaste ethvert bud. Likeledes er 
undertegnede klar over at budet er bindende for meg/oss når det kommer til selgers kunnskap. 
Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. 
Undertegnede er kjent med at bud kan kreves fremlagt av kjøper ref. regler for budgivning.

Låneinstitusjon

Referanse

Nåværende bud er bindende for undertegnede til og med den overtagelsesdato

Ønsket 
overtagelsesdato

kl
(Budet er bindende til kl 16.00 denne dag, hvis annet klokkeslett ikke er angitt).

Kjøpesum kr

Navn

Adresse

Postnr/sted

E-post

Telefon

Personnr.

Signatur/ 

sted/dato

Eventuelle 

forbehold

Kopi av legitimasjon

Eiendomsmegler A, Haraldsgata 117, 5527 Haugesund. Postboks 450, 5501 Haugesund. T: 52 80 43 00

UNDERTEGNEDE INNGIR FØLGENDE BUD PÅ OVERNEMNTE EIENDOM:

BUDSKJEMA

NORDRE BUVIKA HYTTEFELT, 5554  
Gnr. 3, Bnr. 1 i Sveio kommune.
Oppdragsnr: 01230036 Vidar Opheim, +47 926 62 816




