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4 eksklusive eneboliger, helt i sjøkanten. Illustrasjoner er kun ment for å gi et innblikk i hvordan prosjektet kan bli.  

De vil kunne avvike fra faktisk leveranse.
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Eneboliger

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 36 Bnr. 695-698

i Haugesund kommune

FASTPRIS:

Kr. 10 000 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 202 m2

Bra: 248 m2Felleskostnader:Kr. per måned

TOMT:

15 C: 424,7 m2 

15 D: 452,2 m2 

15 E: 470,6 m2 

15 F: 425,8 m2 



Standard

Boligene leveres
med gjennom-
gående høy
standard
Boligene skal tilfredsstille krav til nye byggeforskrifter. 

Alle vegger og tak sparkles, pusses og males hvite. Bad leveres med fliselagte vegger

og gulv. Gulv i hall og bod fliselegges. Andre gulv leveres med hvit eik parkett, 1 stavs –

lakkert (se bilde av typen som leveres – fargenyanser kan variere noe). 

Komplett kjøkken fra HTH kjøkken. Athena mørk sand og benkeplater i Mørk sand nano

laminat som gir et homogent utrykk på kjøkkenet. Hvitevarepakke fra Neff hvitevarer

med en koketopp med integrert ventilator, en oppvaskmaskin, et kombi-kjøleskap og en

stekeovn med pyrolyse. 

Som oppvarming leveres varmekabler (hall, vaskerom, bod og på begge bad), balansert

ventilasjon med varmegjenvinning 80%, samt vedovn i stue (CONTURA 810:1 SVART –

Støpejernstopp) 

Se leveransebeskrivelse som vedlegg, lenger bak i prospektet.
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Stor stue med en-stavs eikeparkett og med flott utsikt til Karmsundet
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Stor stue og kjøkken i åpen løsning. Vedovn og flott HTH kjøkkeninnredning.  

Belysning i tak og innkassing/innfelling av gardinstenger er ikke med i leveransen. 
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Boligene har terrasse med utgang fra hovedetasjen (som vist på bildet), i tillegg til stor takterrasse.  

Boligenes hjørner leveres med moderne firkantlist. Det legges beslag på gesims. 
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Moderne fasade. Det støpes betongtrapper som går utenfor tomtegrensen, for maksimal utnyttelse av tomtearealet.
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Ta sjøveien til sentrum og Indre kai. Området tilhører Lillesund og Håvåsen Skolekrets. Oasen Storsenter ligger i kort avstand.
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Søre bydel
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Maritim
beliggenhet i søre
bydel
Med sjøen som nærmeste nabo

Boligen ligger på Djupastø - like nedenfor villaområdet på Sakkastadhaugen. Umiddelbar

nærhet til sjøen, kai og i særdeles flotte omgivelser. Fantastisk utsikt til Karmsundet. 

Boligen har videre nærhet til blant annet Lillesund skole (1-7 kl.), Håvåsen skole (8-10 kl.),

barnehage og idrettsanlegg.   

Gode kommunikasjonsforbindelser  til hele Haugesund, Raglamyr, Oasen storsenter og

Helganes flyplass.



Planløsning

Innhold
Gjennomtenkt og praktisk planløsning

Boligen er innredet over to plan, i tillegg til takterrasse, og inneholder: 

Første etasje: 

Hall, bad, bod, vaskerom, 2 soverom, stue og dobbel garasje. 

Hovedplan: 

Soverom/kontor, gjestewc, hovedsoveromssuite med utgang til terrasse, walk-in og

eget bad, stue og kjøkken i åpen løsning med utgang til terrasse. 

Tredje etasje: 

Stor takterrasse. 
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil. Målsatte tegninger kan fåes ved henvendelse til megler.

BRA 126,4 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil. Målsatte tegninger kan fåes ved henvendelse til megler.

BRA 126,4 m2



Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil. Målsatte tegninger kan fåes ved henvendelse til megler.

BRA 117,3 m2

22ADRESSE - STED ADRESSE22

2.

Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil. Målsatte tegninger kan fåes ved henvendelse til megler.

BRA 4,3 m2



Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil. Målsatte tegninger kan fåes ved henvendelse til megler.

BRA 117,3 m2

Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil. Målsatte tegninger kan fåes ved henvendelse til megler.

BRA 4,3 m2
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3.



V Ø

VELKOMMEN TIL SOLGATEN Gode solforhold – og uteområder til å nyte dem – er noe stort

sett alle ønsker seg, kanskje spesielt her på Vestlandet. Når solen først skinner på våre

kanter, gjelder det å få mest mulig ut av den, og om boligen ligger i «Skyggeveien» eller

«Solgaten» kan være med å avgjøre om vi skygger banen eller stiller oss i kø etter visning.
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Beliggenhet 
og solforhold



Slår du til på denne boligen, vil den garantert gi deg mange fine solskinnsdager i årene som

kommer.  

Velkommen til Solgaten. Eller for å bruke forkortelsen … SOLGT.
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*Ikonet viser hvor sola står opp og går ned på årets lengste og korteste dag på flatmark i Haugesund, uten hindringer i terreng eller nærliggende bygninger. Se an området
selv for å danne deg et personlig bilde av hvordan solforholdene vil være på akkurat denne adressen.
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Del 2 - Djupastø 15 C-F

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

Oppdragsnummer:
218289

Adresse:
Djupastø 15 C-F, 5538 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 36 Bnr. 695-698  Snr. Andelsnr. Fnr. i Haugesund kommuneSameiebrøk

Selger/Utbygger:
Urbanhus Haugesund AS 
,

Hjemmelshaver:
Djupastø 15 AS 

Urbanhus Haugesund AS har generalfullmakt til
å disponere over eiendommen på enhver måte. 
Kjøpers omkostninger:Andel fellesgjeld:,-Total kjøpesum:,-Andel fellesformue:,-Felleskostnader/Husleie:,- per mnd.

Eiendomstype:
Eneboliger

Eierform:
Selveier
Utleie:Standard:

Areal:
P-rom: 202 m2

Bra: 248 m2

P-rom innhold:Bruksareal per etasje:

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
Arealet er angitt hhv. som primærrom (P-rom)
og bruksareal (Bra). Bruksarealet er arealet
innenfor boligens yttervegger inklusive boder.
På tegningene kan det også være eangitt et
romareal som er nettoarealet innenfor
omsluttede vegger. Det tas forbehold om
mindre avvik for de oppgitte arealer, da
beregningene er foretatt på tegninger.
Primærrom er bruksarealet minus garasje/
boder.

Fastpris:
10 000 000,-  

Omkostninger:
125 000,- Dokumentavgift (2,5% av tomteverdi) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
---------------------------------- 
126 252,- (omkostninger totalt) 

Omkostningene gjelder ved kjøp for

prisantydning. Det tas forbehold om endringer i
ovennevnte gebyrer.

Antall soverom:
4 soverom

Antall rom:
6 rom

Lovverket:
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med
forbrukar om oppføring av ny bustat m.m.
(bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i
tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er
forbruker. Dette innebærer blant annet at
kjøper har krav på garantier ihht.
bustadoppføringslova § 12. 

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht.
bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd
i næringsvirksomhet, kan selger kreve at
avtalen reguleres av avhendingslova. 

Avtaleinngåelse:
Avtale om kjøp er først inngått når både kjøper
og selger har signert kjøpekontrakt.yggemåte:

Kai:
Som tilbehør til eiendommen tinglyses eierskap
til 1/6 av gnr. 36, bnr. 59, som er veg, felles
lekeplass og kai i forkant av boligene. Det
vedtektsfestes at man disponerer kailinje som
er omtrent like lang som tomtens bredde (se
vedlegg lenger bak – hvor dette er inntegnet).
Selve promenaden er til offentlig benyttelse,
men man eier da kaien i forkant. Organiseringen
av dette vil være et realsameie, hvor eierskapet
er gjort som tilbehør til huseiendommen. Dette
gjør at kai ikke kan selges separat fra boligen
senere.Boligen er energimerket

Byggemåte:
Se vedlagt leveransebeskrivelse

Tilvalg og endringer:
Prosjektet og dets priser er basert på at
utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med
delvis serieproduksjon i form av
systematisering av tekniske løsninger og valg
av materialer. Det vil i denne forbindelse ikke bli
anledning til å bytte leverandører og det vil ikke
bli anledning til å utføre egeninnsats i boligen. 

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre
endringer eller tilleggsarbeider som vil endre
vederlaget med mer enn 15%, jf.
Bustadoppføringslova §9. 

Etter igangsettting vil det gis frister for tilvalg
og enringer. Inngås kjøpsavtale etter
igangsetting er kjøper kjent med at frister for
tilvalg og endringer kan være utgått. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:

Utleieadgang:
Boligen kan fritt leies ut.

Heftelser:
Boligene selges fri for pengeheftelser

Ligningsverdi:
Eiendommens ligningsverdi fastsettes etter
ferdigstillelse i forbindelse med første
ligningsoppgjør. Ligningsverdien fastsettes med
utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig
beregnes av Statistisk Sentralbyrå.
Ligningsverdien for primærboliger (der boligeier
er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosen av
den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert
med boligens areal. Ligniverdien for
sekundærboliger (alle andre boliger du måtte
eie) utgjør 40 prosen av den beregnede
kvadratmeterprisen multiplisert med boligens
areal. Se nærmere info på
www.skatteetaten.no  for

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal
foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted.
I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse
utsettes og at kjøper ikke overtar.,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av
vannforbruk i enkelte kommuner og avvik vil
forekomme. Renovasjons- avgiften kan også
komme i tillegg til kommunale avgifter i enkelte
kommuner.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område som er regulert
til bolig. For reguleringsbestemmelser og kart,
kfr. megler. 

Betalingsplan:
Kjøpesummen og omkostninger betales i sin
helhet innen overtagelse. Eventuelle tilvalg
faktureres direkte fra Urbanhus Haugesund AS

28 28HAUGESUND DJUPASTØ 15 C-F



og skalk være innbetalt innen overtagelse.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er avtalt til fastpris pr enhet,
kr. 50.000 + mva. I tillegg betaler oppdragsgiver
gebyr for tilrettelegging og meglers direkte
utlegg.

Diverse:
Megler har forespurt selger om energimerking,
men dette er pr dags dato ikke utført.
Energimerking må foreligge for å få utstedt
ferdigattest.

Meglers rett til å stanse gjennomføringen av
en transaksjon:
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak
mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er
megler pliktig til å gjennomføre
legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet. Det samme gjelder for
medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet. 

Salgsvilkår:
Kjøp i prosjektet baseres på nærverende
dokument, samt følgende vedlegg: 
1) Leveransebeskrivelse 
2) Situasjonsplan 
3) Tegninger 
4) Bustadoppføringslova 

Tinglyste forhold/servitutter:
1943/685-2/46 03.05.1943  
Bestemmelse om veg 
Rettighetshaver: Gnr: 36 Bnr: 2 
Rettighetshaver: Gnr: 36 Bnr: 38 
Gjelder denne registerenheten med flere 
Overført fra: Gnr: 36 Bnr: 59 

1962/2267-1/46 29.10.1962  
Bestemmelse om veg 
Bestemmelse om kloakkledning 
Gjelder denne registerenheten med flere 
Overført fra: Gnr: 36 Bnr: 59 

1967/2276-1/46 02.10.1967  
Bestemmelse om veg 
Gjelder denne registerenheten med flere 
Overført fra: Gnr: 36 Bnr: 59 

1975/1040-1/46 14.03.1975  
Erklæring/avtale 
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/
bebyggelse 
av denne eiendom 
Gjelder denne registerenheten med flere 
Overført fra: Gnr: 36 Bnr: 59 

1975/1041-1/46 14.03.1975  
Erklæring/avtale 
Bestemmelse om kloakkledning 
Gjelder denne registerenheten med flere 
Overført fra: Gnr: 36 Bnr: 59 

1994/3324-1/46 02.08.1994  
Bestemmelse om vannledn. 
Rettighetshaver: Gnr: 36 Bnr: 38 
Gjelder denne registerenheten med flere 
Overført fra: Gnr: 36 Bnr: 59 

2014/1133683-1/200 23.12.2014  
Best. om vann/kloakkledn. 
Rettighetshaver: Haugesund kommune 
Org.nr: 944 073 787 
Gjelder denne registerenheten med flere 
Overført fra: Gnr: 36 Bnr: 59

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

Odelsrett:Borettslag:Adr.:Org.nr.:Forkjøpsrett:Styregodkjennelse:Lånevilkår fellesgjeld:Forretningsfører:Meglers vederlag:Boligselgerforsikring:

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 ikke provisjon fra Danske Bank.

Salgsoppgavedato:
2018-06-21

Kontakt:
Marius Kallevik
Eiendomsmegler MNEF/Partner
Tlf: 90 77 69 49
marius@meglerhuset-rele.no 

Øyvind Hasseløy 
Eiendomsmegler MNEF/Partner 
Tlf: 92 06 35 07 
oyvind@meglerhuset-rele.noAnsvarlig megler:

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139,
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Informasjon om borettslag: Ønsker du ytterligere informasjon om borettslaget, kan vedtekter og husordensregler m.m. sees hos megler.Kjøp av leilighet i borettslag - informasjon:Andelseierne eier bygninger og tomt gjennom borettslaget, og tar i fellesskap beslutninger om oppussing, vedlikehold og påkostninger av bygninger og fellesa realer. Borettslagets generalforsamling velger styr e og behandler regnskap, budsjett og andre viktige saker som for eksempel bygningenes behov for utbedringer.Utgangspunktet er at kun privatpersoner kan k jøpe og eie en bolig i et borettslag, og det er res triksjoner på utleie. Borettslagsmodellen bygger på  brukereierprinsippet, som innebærer at den som eier andelen også er den som skal bo der. Som en følge av dette har borettslags-loven regler om hvem som kan eie andeler i borettslag.Utgangspunktet er at b are fysiske personer kan eie andeler i borettslag. Hver andelseier kan bare eie én andel. Ektefeller, samboere eller andre kan eie en andel sammen, men det forutsetter som et utgangspunkt at alle eierne b or i boligen. Det er noen viktige unntak fra regele n bla. at bare fysiske personer kan eie andeler i b orettslag og at andelseieren bare kan eie en andel. Fellesgjeld og felleskostnader:Når et borettslag st iftes og bygningene oppføres er finansieringen normalt todelt. En del - innskuddet - kommer fra andels eier/kjøper og er den delen som kjøper selv fremskaffer ved kjøpet. Den resterende delen - som kan vær e fra 50 - 90% av totalprisen ordnes via et lån som borettslaget tar opp og tilbakebetales av fellessk apet/ andelseierene. Det er svært viktig å legge sa mmen både innskudd og andel fellesgjeld for å få frem totalprisen på boligen.Ved senere overdragelser har normalt markedsprisen/ salgssummen vært tildels betydelig høyere enn det opprinnelige innskuddet. Ved høy fellesgjeld i et dårlig marked kan den også være lavere. Renter og avdrag på fellesgjelden betjenes gjennom de månedlige felleskostnadene. I tillegg dekkes borettslagets ordinære drift så som fors ikring, offentlige avgifter, forretningsførsel og e n del vedlikehold mv. gjennom felleskostnadene. Er fellesgjelden høy vil renteendringer i markedet kun ne gi store endringer i de månedlige kostnadene. Vi dere er det ikke uvanlig at nye borettslag har en a vdragsfri periode på sine felleslån. Når borettslaget begynner å betale avdrag kan dette gi tildels kr aftig økning av felleskostnadene. Nærmere informasj on om slike forhold vil fremkomme i salgsoppgaven.Kan man bli ansvarlig for naboens gjeld?I et borettslag blir man aldri personlig ansvarlig for andel av fellesgjeld. Imidlertid har ikke borettslaget andr e “inntekter” enn den månedlige betalingen fra hver  enkelt andelseier. Dersom noen av disse slutter å betale sitt månedlige bidrag vil det belaste likvid iteten i laget og kan føre til at fellesutgiftene ( midlertidig) må økes for at laget skal klare å beta le sine forpliktelser til långivere, kommune, forsi kringsselskap mv. Dersom enkeltbeboere misligholder sine månedlige innbetalinger av felleskostnader ka n borettslaget imidlertid til slutt kunne selge den  enkelte andelen på tvangssalg og derigjennom få dekket inn sitt tilgodehavende - forutsatt at salgssu mmen er høy nok til å dekke utestående felleskostna der og evt. andre krav.IN-ordning, Sikringsfond mv. :Noen borettslag har en IN-ordning, dvs. at den enk elte andelseier kan inngå avtale om å nedbetale hel e eller deler av sin andel av felleslån. Man vil da få lavere månedlige felleskostnader. Redusert andel av felleskostnader vil normalt føre til at den so m evt kjøper den aktuelle boligen senere må finansi ere en større del av kjøpesummen selv.Videre er noen borettslag tilknyttet sikringsordninger som gjør at borettslagets risiko for å tape penger, p.g.a. a ndelseieres betalingsmislighold, blir redusert. Nærmere informasjon om dette vil fremkomme av salgsoppgaven.
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Nabolagsprofil
Gnr. 36 / Bnr. 695

TILHØRIGHET
Kommune Haugesund
Grunnkrets Rossabønakken

STEDER I NÆRHETEN
Rossabø 1.1 km
Nordheim 1.9 km
Festiviteten kulturhus 3.2 km
Rådhuset 3.4 km

SKOLER, BARNEHAGER

Lillesund skole (1-7 kl.) 2.8 km

Rossabø skole (1-7 kl.) 3.3 km

Haugesund International School (1-10 kl.) 3.3 km

Brakahaug skole (1-4 kl.) 3.6 km

Håvåsen skole (8-10 kl.) 2.1 km

Karmsund videregående skole 2 km

Haugaland videregående skole 3.3 km

Bjørgene barnehage 1.2 km

Haugaland barnehage (0-6 år) 1.6 km

Espira Karmsund barnehage (0-6 år) 2 km

TRANSPORT

Haugesund Karmøy 10.2 km

Sakkestad 0.3 km

SPORT
Sakkestad idrettsanlegg 1.2 km
Karmsund (vgs) aktivitetsanlegg 2 km

Liv & Lyst treningssenter 1.6 km
Haugesund Aerobic & Tr.senter avd.Oasen 2.1 km

VARER/TJENESTER
Oasen Storsenter 2.1 km
Combisenteret 3.4 km

Coop Extra Karmsundgata 2.1 km
Meny Oasen 2.1 km

Boots apotek Havfruen 2.1 km
Sjukehusapoteket i Haugesund 3.4 km

Oasen Storsenter Vinmonopol 2.1 km
Haugesund Vinmonopol 3.3 km

Kiwi Salhusvegen 1.6 km
Coop Prix Haugesund 1.8 km

Shell/7-Eleven Norheim 2 km
Shell/7-Eleven Karmsundgaten 2.6 km

Shell/7-Eleven Norheim 1.9 km
Shell Select Karmsundgt. 2 km

BOLIGMASSE (Rossabønakken gr.krets)DEMOGRAFI (Rossabønakken gr.krets)

45% er gift

25% er barnefamilier

39% har høyskoleutdanning

37% har inntekt over 400.000

91% eier sin egen bolig

20% eier hytte

44% har bolig på over 120 kvm

71% av boligene er nyere enn 20 år

73% bor i enebolig

78% av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene.
Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Meglerhuset Rele
kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

Nabolagsprofil
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Oversiktskart
Gnr. 36 / Bnr. 695

Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger,
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Leveransebeskrivelse
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Leveransebeskrivelse

34 1



VEDLEGG

Leveransebeskrivelse

1 35



VEDLEGG

Leveransebeskrivelse

36 1



VEDLEGG

Inndeling av kai
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Det hjelper å 
notere ...

Mine notater:
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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


