
Vea Sjoarveg
Prosjektert, arkitekttegnet enebolig med carport

Veavågen - Karmøy
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Lunt beliggende i Vea Sjoarveg i Veavågen kommer det en flott, prosjektert enebolig  
– spesielt tilpasset tomten. Boligen er moderne, får to innholdsrike etasjer, utvendig 
carport – og en stor, sørvendt terrasse med gode solforhold.  
Boligområdet er attraktivt med etablert boligbebyggelse, og kort avstand til barnehage, 
skole og idrettsanlegg. 

Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende. 
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BUØY
Boligen har moderne arkitektur og fine detaljer. Planløsning er innholdsrik, praktisk og 
luftig. I tillegg har den utvendig carport med terrasse i 2. etg. Solrik og skjermet hage 
og uteplass mot sør. 

Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende. 

Hei

Ser flott ut dette. 

Denne tomta ligger 0,4 km fra Karmøy Fiskerimuseum 
(Bygget ble ferdig juli 1988. Det er tegnet av arkitektfirmaet 
Snøhetta i Oslo)
Og 0,6 km fra Storhall Karmøy. Har lagt med noen bilder fra 
nett.

Har klippet litt fra en beskrivelse vi brukte i Grinde prosjek-
tet.

Beskrivelse
Moderne enebolig med optimal planløsning.
Hovedetasje har stue, kjøkken, wc og vaskerom/teknisk/bod. 
I tillegg utvendig carport.
2. etasje har stue, 3 soverom, bad og gard/bod. I tillegg stor 
sørvendt terrasse.

Leveranse
Hellvik Hus har lang erfaring med å boligbygging, og vi leve-
rer boliger gjennomprøvde løsninger med høy kvalitet.

Boligen leveres med fabrikk hvitmalt kledning på yttervegger 
kombinert med fasadeplater.
Innvendig leveres boligen med malte gipsplater.
På gulv leveres hvit Eik mattlakkert parkett.
Badegulv leveres med varmekabel og fliser 30x60/10x10 cm. 
Vegger i bad leveres med flismønstret baderomsplater.
Trapp leveres med lasert heltre trinn og hvitmalt rekkverk 
type Salvie fra Trapperingen. 
Kjøkken og bad leveres med Hvitmalt skapfronter.
Utvendig adkomstveg, gårdsplass og gangsti rundt boligen 
leveres gruset.
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Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende. 

Hovedplan har overbygd inngangsparti og hovedinngang med entré og god garderobe-
plass, stue og kjøkken i åpen løsning. Wc/vaskerom/teknisk/bod og utvendig carport 
finner du også her. Andre etasje har stue, 3 soverom, bad og garderobe/bod – og stor 
sørvendt terrasse! 
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Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende. 

Alle illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende. 
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Vea Sjoarveg - Planer og fasader

BRA: 221,7 kvm (inkl. carport/bod)
P-rom: 173,4 kvm
S-rom: 8,6 kvm
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I Idylliske Veavågen finner du blant annet 
barnehage, skole, daglig varebutikk, bank, flerbruks-
hall og kirke.  

Åkrehamn med Norges fineste strand og blått flagg, 
den koselige småbyen Kopervik og selveste perlen 
– Skudesneshavn – ligger kun en kort kjøretur unna.

Åkrasanden

Karmøy Storhall

Karmøy Fiskerimuseum
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Vea Sjoarveg – Generell informasjon / Leveranse

Arkitekttegnet enebolig som er spesielt tilpasset 
tomten. Frittliggende tomt i etablert boligområde 
med god adkomst.

Adresse:
Vea Sjoarveg, 4276 Veavågen

Pris:
kr 4 490 000,-

Omkostninger:
Tinglysningsgebyr skjøte/festekontrakt kr 25 000,-
Tinglysningsgebyr for tomt kr 525,-

Adkomst:
Ta av fra rv 547 mot Veavågen, kjør ca 1,5 km. 
Ta til høyre i Vea Sjoarveg, tomta er på høyre side 
etter ca 100 meter.

Arealer:
Tomt: 598 m2

BRA: 163,6 + carport 28,2 m2

Energikarakter B

Fasiliteter
- 0,5 km til butikker, post og bank
-  Kort avstand til, sjø, natur og frilufts-

område med turstier
- 100 m til busstopp
- 0,5 km til barneskole og barnehage
- 0,5 km til kirke 
-  0,5 km til Veavågen idrettslag  

og Karmøy Storhall
- 5 min i bil til Åkrehamn og Kopervik

Gode solforhold.

Matrikkelinformasjon:
Gnr. 5 / Bnr. 646
Kommunenr. 1149 Karmøy

Leveranse:Hellvik Hus har lang erfaring 
med å boligbygging, og vi leverer boliger 
gjennomprøvde løsninger med høy  
kvalitet.

Boligen leveres med fabrikkmalt kledning  
på yttervegger kombinert med fasadeplater.
Innvendig leveres boligen med malte gipsplater.
På gulv leveres hvit Eik mattlakkert parkett.
Badegulv leveres med varmekabel og fliser 
30x60/10x10 cm. Vegger i bad leveres med  
flis mønstret baderomsplater.
Trapp leveres med lasert heltre trinn og hvitmalt 
rekkverk type Salvie fra Trapperingen. 
Kjøkken og bad leveres med malte skapfronter.
Utvendig adkomstvei, gårdsplass og gangsti rundt 
boligen leveres gruset.



Per Håkon Berge
Mobil: 98 28 59 59              
perhakon@hellvikhuskarmoy.no

Torgeir Grindhaug
Mobil:  98 28 59 55

torgeir@hellvikhuskarmoy.no

Hellvik Hus Karmøy AS
Bleikmyrvegen 46, 4276 Vedavågen

www.hellvikhus.no


