
Stølsvik/   Vikane, 5567 SKJOLDASTRAUMEN

SKJOLDASTRAUMEN

SKJOLDAFJORDEN ‑ Nydelig solrik  
tomt med flott utsikt 

Tomt: 686m²

Prisantydning

1 075 000,‑
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Adresse: Stølsvik/   Vikane, 5567 SKJOLDASTRAUMEN
Nåværende eier: Sigurd Østebøvik
Matrikkelnummer: Gnr. 133, Bnr. 22 i Tysvær kommune.
Oppdragsnummer: 01230001
Oppdragsansvarlig/   ansvarlig megler: Vidar Opheim
Meglerforetak: Eiendomsmegler A AS, Org. nr. NO 893527702 MVA 



Eiendomstype: Tomt
Tomtestørrelse: 686m²
Eierform: Eiet



 

 



Økonomi
Prisantydning
kr 1 075 000

Omkostninger
Kr 40 605
Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum 
Tinglysing pantedokument kr. 540,‑ 
Tinglysing skjøte kr. 540,‑
Gebyr e‑tinglysing kr. 250,‑ 
Boligkjøperforsikring(valgfri) 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 1 115 605

Kommunale avgifter
kr 12 555,‑ for år 2021. Det er fire terminer pr år. 



SKJOLDAFJORDEN ‑ Nydelig solrik  
tomt med flott utsikt 
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Beskrivelse
PRIVATVISNING KAN ORDNES RASKT

‑ Nydelig utsiktstomt med båtplass v/ sandstrand, beliggende på utsiden av slusene i  
Skjoldafjorden.
‑ Vestvendt tomt i meget attraktivt og solrikt område.
‑ Vei, vann og strøm til tomta. Mulighet for egen bod(delt med 2 naboer) i sjøkanten.  
Dette er dog ikke søkt godkjent i kommunen. Mulighet for fiber. 
‑ Eier av den bebygde tomten ved siden av har fått godkjent å benytte tett tank for  
avløp/ vannklosett. Samt grovvannstank. Ferdigattest på anlegget til den bebygde  
tomten foreligger.
‑ Betongflytebrygge fra Etne Betong er montert like ved nydelig sandstrand og  
treterrasse.
‑ Illustrasjons bilder /  tegninger er laget av Urbanhus(disse er ikke omsøkt i  
kommunen). 
‑ Ingen byggeklausul.

Tomta er en naturtomt og ligger høyt i terrenget med kun to



Tomt/ beskaffenhet
Tomta er en naturtomt og ligger høyt i terrenget med kun to tomter i nærheten. Det  
ligger et hyttefelt litt lengre borte, men tre tomter ligger helt usjenert i forhold til  
eksisterende hyttefelt og alle har en meget fin plassering. Det er laget vei helt frem og  
det er opparbeidet en mindre parkeringsplass i tillegg til at hver tomt kan lage egen  
innkjørsel på sin tomt.

Gnr. 133 Bnr. 22 er på 686,5 kvm. Pris: Kr. 1.075.000,‑.

Eiendommen har matrikkelbrev.

Tomtetype
Eiet

Tomtestørrelse
686 kvm

Vei/ vann/ kolakk
Tomta får bruksrett på eksisterende vei fra hovedvei. En får ikke eierrettigheter til  
veien, men har vedlikeholdsplikt på sin andel av veistrekningen. Eiendommen får  
også veirett ned til naustområdet som utelukkende skal brukes til nytteformål.  
Vedlikeholdsplikten på denne del av vegen er 1/ 13. Fra veien ned til naustområdet  
og til en har passert siste eksisterende hytte (på vei mot tomtene) er andelen 1/ 8 og  
siste biten frem til disse nye tomtene er andelen 1/ 3. Tomteselger/ grunneier har ingen  
vedlikeholdsplikt på veien. 

Det legges opp strøm til tomta. 
Utbygger har boret et felles borehull for vann for de tre tomtene som ligger samlet.  
Tomtekjøperne har all fremtidig vedlikeholdsansvar. Dette gjelder både generelt  
vedlikehold og eventuelle nyinvesteringer i anlegget. Egen strømmåler er anskaffet  
og montert på bruksnummer 24 og eierne av denne tomta må betale hver sin 1/ 3 av  
bruken. 

Avløp: Etter gjeldende reguleringsbestemmelser. Ta kontakt med kommunen for  
mulighet for vannklossett, da kjøper av tomt bnr. 24 har fått tillatelse til dette.

Beliggenhet
Tomta ligger på østsiden av Skjoldafjorden. Særdeles naturskjønt område. Mange  
mener det er den flotteste plassen i fjorden. Tomta er lett tilgjengelig med vei helt  
frem. Ligger høyt i terrenget med flott sjøutsikt mot vest og delvis mot syd/ sydvest. Kort  
gåtur på kjørbar vei ned til nydelig naustområde med kai og sandstrand. Tomta får  
båtplass ved ferdig montert betongflytebrygge sammen med de to nabotomtene og  
grunneier. 

Med båt har en tilgang til hele Skjoldafjorden og gjennom slusene inn til  
Grindafjorden. Butikk og bensinstasjon i Skjoldastraumen. Går en sydover/ vestover  
Skjoldafjorden kommer en ut til Borgøy som har øl og komleservering for båtfolk og  
Hervik med restaurant/ aktivitetstilbud. Kort vei til klatreparken i Nedstrand.
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Adkomst
Fra E134 tar en av i retning Skjoldastraumen ved Grinde. Følg veien til slusene i  
Skjoldastraumen. Det er nøyaktig 8 km fra bensinstasjonen i Skjoldastrumen til  
avkjørselen til hyttefeltet. Ca 300m forbi avkjørsel til Kreppene er det et lite hvitt skilt  
merket med 27d på høyre side av veien. Ta inn til høyre her og følg veien til endes. 

Regulering
Tomta er regulert til fritidsbebyggelse. Utdrag fra reguleringsbestemmelsene:
‑ Maks bebygd areal for hyttene er 100 kvm.
‑ Maksimal gesimshøyde er 2,8 meter og maks mønehøyde er 4,5 meter.
‑ Det skal installeres toalett av typen multromstype som skal godkjennes av Tysvær  
kommune, med mindre det blir gitt tillatelse til installering av vannklosset/ avløp etter  
godkjente planer. 
‑ Område for naustbebyggelse kan bebygges med 3 boder med størrelse inntil 5  
kvm. Bodene skal ha saltak og maks mønehøyde 2,5 meter.
‑ Området merket med friområde vann skal bare benyttes til friluftsaktiviteter.
‑ I området for felles vei sør for det viste kaiområdet, er det forankret en flytebygge  
med effektiv lengde på 15 meter. Flytebryggen er plassert slik at den fungerer som et  
fysisk skille mellom båttrafikk ved kaien og bruken av badeplassen. På den andre  
siden av flytebryggen som vender mot badeplassen, kan det ikke legges til rette for  
fortøying av båter.



Diverse
Parkering på egen tomt og felles gjesteparkering like ved tomta.

Selger har montert flytebrygge fra Etne Betong. Det legges til rette for punktfeste på  
denne i vestre enden. Grunneier disponerer begge langsidene. Tomtekjøperne av de  
tre tomtene som ligger samlet har all fremtidig vedlikeholdsansvar for bryggen. Skulle  
bryggen bli ødelagt av is, naturfenomener eller lignende er det tomtekjøperne/  
hytteeierne som selv må anskaffe ny. 

Bod ved sjøen:
Det er avsatt plass til å sette opp en bod med størrelse på inntil 5 kvm til hver tomt (på  
gnr. 133 bnr 19) til utstyr etc. ved sjøen. Dette blir opp til tomtekjøperne å eventuelt  
bygge selv. Bodene skal ha saltak og maks mønehøyde 2,5meter. Et eventuelt slikt  
tiltak er ikke omsøkt godkjent i kommunen.

Trær:
All fremtidig felling av trær på grunneiers eiendom må avtales med grunneier. 

Det er ikke odel på denne eiendom.

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.
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Kommentar konsesjon
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. 

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  
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.

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.

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.

Meglerfirmaets vederlag fra oppdragsgiver
Fastprovisjon med kr. 23.248,‑ av kjøpesum.
Markedsføringspakke kr 29 900,‑ 
Oppgjørsgebyr kr 5 900,‑ 
Tilretteleggingsgebyr kr 7 900,‑ 
Fotopakke m/ luftfoto, video og 3D‑tegning kr 5 900,‑ 
Dokumentinnhenting og tinglysing kr 2197,‑ 

Salgsgaranti: inget salg ‑ ingen regning ‑ heller ingen bindingstid

Kontaktperson



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

Salgsoppgavedato
Dette dokumentet ble lagret 03.01.2023
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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!



Det betyr å regelmessig levere arbeid til karakteren A.

For å klare det, kreves mye hardt arbeid, gode forberedelser, 

bred annonsering, fullt fokus, relevant erfaring og en aldri så 

liten dose talent.

Vi er
Eiendomsmegler A

Vi i Eiendomsmegler A  
prøver å leve opp til navnet 
vårt hver bidige dag. 





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. �oligen 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 Margareth Alfsvaag på telefon 52 70 51 10 og mobil 922 65 379

eller på mail margareth.alfsvaag@haugesund-sparebank.no

Snakk med oss

før du k�ø�er �oli
 

– det lønner seg

Lokal, nær og personlig

Margareth Alfsvaag



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

STØLSVIK/   VIKANE, 5567  
Gnr. 133, Bnr. 22 i Tysvær kommune.
Oppdragsnr: 01230001 Vidar Opheim, +47 926 62 816




