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Lotheparkvegen 6, 5522 HAUGESUND



HAUGESUND LOTHEPARKVEGEN 62

                                                                       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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Christoffer Frøyland
Daglig Leder / Eiendomsmegler MNEF

T: 926 78 313

christoffer@meglerhuset-rele.no

Christoffer Frøyland har etter mange år med hardt og 

godt arbeid som eiendomsmegler, jobbet seg opp en 

lang liste med strålende fornøyde kunder. Han leverer 

til toppkarakter i alle ledd i salgsprosessen, og vi er 

veldig stolte over å kunne kalle han et medlem av 

Relefamilien. Christoffer er oppvokst på Kolnes og er 

bosatt på Vormedal, med sin Maren og deres skjønne, 

lille datter Erle.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 28 Bnr. 1071

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 4 190 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 222 m2 

Bra: 224 m2

TOMT:

570.3 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Stor enebolig med 
leieinntekter på 
kr. 11.100 - 
Attraktivt område
Lotheparkvegen 6 ligger fint til like ved Lotheparken i ett etterspurt og familievennlig 

område. Her har familien kort avstand til flere barnehager, skoler i alle alderstrinn, 

aktivitetstilbudet rundt Haraldsvang, byens flotte turområder og Haugesund sentrum. 

Innholdsrik hovedbolig innredet over 3 etasjer med vindfang, mellomgang, vaskerom 

med bi-inngang, toalett, 2 bad, 4 soverom, kjøkken, loftstue og stue. 

I underetasjen har en 2 leiligheter som er utleid for kr. 11.100, det meste av 

inventar/hvitevarer medfølger salget.

Eneboligen har ett nyere byggeår enn de fleste eneboligene i område, ble oppført i 1998 

og holder normalt god standard. 

Terrasser i 2. etasje og loftsetasjen vender mot sør og vest og byr på sol fra tidlig dag 

til langt på kveld.
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Lettstelt tomt med stort, asfaltert gårdsrom hvor en har god parkeringsplass til både egne, leietakers og besøkendes biler
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Stor terrasse som vender mot sør og vest og byr på sol fra tidlig dag På terrassen med utgang fra kjøkkenet og på terrassen med utgang 



Lys og tiltalende stue med god plass til både sofa- og spisegruppe
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Store vinduer slipper inn masse naturlig lys
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Fra stuen er det direkte adkomst til den store terrassen
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Inviter venner og familie til et bedre måltid rundt spisebordet



Kjøkken fra byggeår med noe bruksslitasje, fronter ble malt i ca. 2009 og det er kjøkkenplater mellom under- og overskap
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Kjøkkenet har rikelig med skap- og benkeplass



Det er kjølerom tilknyttet kjøkkenet, dette blir i dag brukt som en bod/matbod
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God plass til spisebord på kjøkkenet
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Flott bad i 2. etasje pusset opp i ca. 2015
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Det er varmekabler fra byggeår, nye fliser lagt over eksisterende gulvbelegg og baderomsplater på vegg



Stort soverom med god skapplass
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Koselig loftstue med god plass til sofa og tv-møblement



Pent, fliselagt og stort bad i loftsetasjen med hvite fliser på vegg i loftsetasjen
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Toalett, dusjhjørne, badekar, hvit baderomsinnredning fra 2021, sideskap  fra 2021 og speil fra 2021
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Baderomsinnredning, sideskap og speil ble satt inn av Hervik Rør AS



Badet har både badekar og dusjnisje
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Pent toalettrom



Flott soverom i loftsetasjen med god plass til dobbeltseng
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Soverom som i dag benyttes som garderoberom
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Romslig gang i 1. etasje



Stue - leilighet 2
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Leilighet 2



Stue - leilighet 1

31HAUGESUND LOTHEPARKVEGEN 6

Leilighet 1
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Haugesund
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Her vil dere 
stortrives.....
Denne eneboligen i Lotheparkvegen 6 er sentralt plassert i et attraktivt område i 

Haugesund, like ved Lotheparken. På terrassen med utgang fra kjøkkenet og på 

terrassen med utgang fra loftstuen har en gode solforhold fra tidlig dag til langt på 

kveld.  

Rundt Haraldsvang finner en eldorado av aktivitetsmuligheter. Med sportsklubber som 

Djerv 1919, Haugar og Vard skal det ikke stå på fasilitetene eller tilbudet. Videre kan 

området by på flere treningssentre, svømmehall, turnhall og ishall. Kort avstand til 

barnehager og skoler i alle alderstrinn. Her har en alt i nærområde, tilhørende Hauge 

barne- og ungdomsskole. 

Lett tilgang til byens turområder i Vangen og Djupadalen. Vangen er perfekt for koselig 

spaserturer eller joggeturer. I varmere tider kan Vangen by på volleyballbaner, 

fotballbinger og bading med stupebrett i de fleste høyder. Ta på joggeskoene og ta deg 

en kveldstur i Vangen. Eller ta turen på en koselig spasertur og mat endene i 

Skeisvatnet. Ellers kort gang/sykkelavstand opp til Djupadalen med utallige turløyper og 

gode bademuligheter.

Her ligger alt til rette for en urban tilværelse. En går lett ned til sentrum og har tilgang 

til alle fasiliteter sentrumskjernen har å by på. Legg middagen til kaien og nyt ett bedre 

måltid på en av byens resturanter med mat av god kvalitet. Ønsker en shopping har en 

tilgang til alle butikkene i gågaten og byens kjøpesenter i Markedet som kan skilte med 

25 butikker og godt utvalg. Kveldsunderholdningen kan en legge til kaien og bylivet eller 

finn en god film som vises på lerretet i en av Edda-kino`s fem saler.
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Planløsning

Innhold
Enebolig over 3 plan som inneholder:

I 1. etasje - hovedboligen: 

Vindfang, mellomgang og toalett. 

I 2. etasje - hovedboligen: 

Trapperom/gang, vaskerom, bad, soverom, kjølerom, kjøkken og stue. 

I loftsetasjen - hovedboligen: 

Bad, loftstue og 3 soverom. 

I underetasjen - Leilighet 1 (Nord) - Ikke godkjent: 

Gang, bad, soverom og åpen kjøkken/stueløsning. 

- Utleid for kr. 5.900 inkl. strøm/internett (Felles internett med selger) med 2. mnd 

oppsigelsestid iflg. selger.

- Undermåler mot strømmåleren til hovedboligen. 

I underetasjen - Leilighet 2 (Sør) - Godkjent:  

Gang, bad, soverom og åpen kjøkken/stueløsning. 

- Utleid for kr. 5.200 eks. strøm/internett med 2. mnd oppsigelsestid iflg. selger. 

- Leiligheten har eget sikringsskap og strømmåler.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

1.

2.



Planløsning

Innhold
I loftsetasjen - hovedboligen: 

Bad, loftstue og 3 soverom. 
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0024/22

Adresse:
Lotheparkvegen 6, 5522 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 28 Bnr. 1071 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Eva Leirvåg Jemli, Chedli Ben Hassine Jemli

Prisantydning:
4 190 000,-

Kjøpers omkostninger:
104 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
117 622,- (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,-.

Total kjøpesum:
4 307 622,-

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Hovedboligen: 
- Klassisk enebolig oppført i 1998 som har 
fasade med behov for maling. Selger informerer 
at hele huset vaskes utvendig nå før salg. 
Hoveddøren ble skiftet i ca. 2018 og vindu 
kjøkken sør, vindu rom innredet som walk-in-
closet, bad loft og loftstuen skiftet i 2022. 

- Eneboligen er innredet med lyse fargevalg på 
vegger og alle innerdører utenom til vaskerom 
og dør mellom stue og kjøkken ble skiftet i 
2020/2021. 
- Kjøkken fra byggeår med noe bruksslitasje, 
fronter ble malt i ca. 2009 og det er 
kjøkkenplater mellom under- og overskap. Det er 
kjølerom tilknyttet kjøkkenet, dette blir i dag 
brukt som en bod/matbod. Motor til kjølerom har 
behov for vedlikehold/utskiftning. 
- Toalettrom i 1. etasje har belegg på gulv, vask 
og toalett. Vaskerom i 2. etasje med belegg på 
gulv og tapet på vegg. Videre har vaskerommet 
bi-inngang, varmtvannstank fra 1998, opplegg 
for vaskemaskin, plass til tørketrommel og plass 
til kjøl/fryseskap. 
- Flott bad i 2. etasje pusset opp i ca. 2015. Det 
er varmekabler fra byggeår, nye fliser lagt over 
eksisterende gulvbelegg og det ble lagt 
baderomsplater på vegg. I forbindelse med 
oppussingen ble det satt inn ny dusj, nytt 
toalett, ny baderomsinnredning, nytt overskap 
med speil. Arbeidet på badet ble utført som 
egeninnsats foruten om montering av 
baderomsinnredning som ble utført av 
Storesund Rør AS.   
- Pent, fliselagt og stort bad i loftsetasjen med 
hvite fliser på vegg. Toalett, dusjhjørne, badekar, 
hvit baderomsinnredning fra 2021, sideskap fra 
2021 og speil fra 2021. Baderomsinnredning, 
sideskap og speil ble satt inn av Hervik Rør AS. 
- Sikringsskap med automatsikringer, innlagt 
varmepumpe i stuen far 2010 og el-billader ved 
inngangsdøren ble installert i 2021. Det er lagt 
inn tv/internett fra Telia (GET) i eneboligen. 
- Det er sentralstøvsuger i eneboligen, men 
denne har ikke vært i bruk av selger siden de 
flyttet inn i 2009. Det ble lagt inn ny 
vannledning til eneboligen i 2019, arbeid utført 
Vats Anlegg AS. 

Leilighet 1 (nord): 
- Det er satt inn ny hoveddør i 2021 og nytt 
vindu på soverom i 2019. 
- Bad med varmekabler, belegg på gulv, tapet på 
vegg og baderomsplater på vegg mot øst. 
Opplegg vaskemaskin, toalett, hvit 
baderomsinnredning, speil, overskap og 
dusjkabinett. 
- Mindre kjøkkeninnredning med vask og komfyr. 
- Eget sikringsskap i leiligheten med minusmåler 
mot måler i hovedboligen. 

Leilighet 2 (sør): 
- Bad med varmekabler, belegg på gulv og tapet 
på vegg. Toalett, dusjhjørne, opplegg for 
vaskemaskin, hvit baderomsinnredning, 
overskap og speil. 
- Hvitt kjøkken med vask, ventilator, komfyr og 
kjøl/fryseskap. 
- Eget sikringsskap og strømmåler i leiligheten.

Areal:
P-rom: 222 m² 
Bra: 224 m² 
S-rom: 15 m² 

Bruksareal
1. etasje: 75 kvm 
2. etasje: 88 kvm 
Loft: 61 kvm 
Primærrom
1. etasje: 75 kvm Hovedboligen: 
Vindfang, mellomgang og toalett.

Leilighet 1 (nord) - Ikke godkjent: 
Gang, bad, soverom og åpen 
kjøkken/stueløsning.

Leilighet 2 (sør) - Godkjent:  
Gang, bad, soverom og åpen 
kjøkken/stueløsning. 
2. etasje: 86 kvm Trapperom/gang, vaskerom, 
bad, soverom, kjøkken og stue. 
2. etasje: 61 kvm Bad, loftstue og 3 soverom.
Sekundærrom
1. etasje: 15 kvm Hovedboligen:
Kjølerom.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1998

Antall soverom:
6 soverom 

Antall rom:
10 rom 

Parkering:
I carport og i asfaltert gårdsrom.
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Forsikringsselskap:
Gjensidige

Radonmåling:
Det er et generelt krav om radonmåling ved 
utleievirksomhet. Selger har ikke presentert 
megler for utført radonmåling, og kjøper må 
derfor legge til grunn at dette ikke foreligger. 
Kjøper bærer risiko for å eventuelt drive med 
utleie i henhold til gjeldende regelverk.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Taket er tekket med betongtakstein. Takrenner 
og nedløp av plast. Bindingsverkskonstruksjon 
fra byggeår og liggende bordkledning. 
Saltakkonstruksjon. Vindu mot sør på kjøkken, 
vindu i loftstue, vindu i soverom mot sør i 
2.etasje og vindu på bad i 2.etasje er fra 2022. 
Vindu i soverom i hybel mot nord er fra 2019. 
Vinduer forøvrig er fra byggeår. Malt 
hovedinngangsdør fra 2018. Malte 
terrassedører av tre. Ytterdør mot øst i teak. 
Malt ytterdør av tre i hybel mot nord er fra 
2019. Terasse i 1.etasje er bygget av tre. Altan 
2.etasje er bygget av tre. Utvendig bod under 
terrasse.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som kan kreve 
tiltak):
- Dører: Terrassedører mot vest og ytterdør i 
teak har behov for vedlikehold.
-  Balkonger, terrasser og rom under balkonger: 
Rekkverk har malingflass.
- Bad 2.etasje: Det er påvist at flisfuger har 
riss/sprekker. Det er ikke montert fliser på vegg 
under badekar. Utførelse under badekar er ikke 
fagmessig utført. Det er montert organiske 
materialer under badekar. Det er påvist at 
flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist avvik i 
fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på 
byggetidspunktet. Det er påvist at 
høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig 
topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 
mm. Det ble målt 20 mm høydeforskjell mellom 
topp membran ved terskel til dør og topp 
slukrist under badekar. Lokalt fall til sluket. 
Gulvet utenfor badekar er flatt eller har motfall. 
Det er ikke montert fliser på gulv under badekar. 
Utførelse under badekar er ikke fagmessig 
utført. Mer enn halvparten av forventet brukstid 
er oppbrukt på membranløsningen.

- Vaskerom: Tapetskjøter er ikke tette. 
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
- Bad hybel sør: Det er mulighet for at det kan 
forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor 
vann ikke vil gå til sluk. Terskel på gulv til 
dusjhjørnet vil hindre vann på utsiden av dusj i 
å kunne renne til sluk.
- Bad hybel nord: Våtrommet mangler styrt 
tilluftsventilering.
- Kjøkken hybel nord: Det er påvist skader på 
overflater/kjøkkeninredning utover normal 
slitasjegrad.
- Wc: Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
- Kjølerom: Det er sprekker i gulvbelegg. Eier 
opplyser om at kjøleaggregat bør ha service.
- Grunnmur og fundamenter: Det er registrert 
skråriss som er symptom på setninger. Det 
registreres sprekk i grunnmur under vindu i 
stue i hybel mot nord.
- Forstøtningsmurer: Det er påvist mindre 
sprekker og/eller skjevheter i muren.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som ikke krever 
umiddelbare tiltak):
- Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av 
forventet brukstid er oppbrukt på 
renner/nedløp/beslag.
- Andre utvendige forhold: Bod under terrasse 
er ikke fagmessig bygget.
- Vaskerom: Det er påvist at høydeforskjell fra 
topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved 
dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er 
registrert knirk i gulvet. Det er påvist avvik i 
fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på 
byggetidspunktet. Det er ikke høydeforskjell 
mellom topp slukrist og topp gulvbelegg ved 
døråpning. Mer enn halvparten av forventet 
brukstid er oppbrukt på membranløsningen.
- Bad hybel sør: Mer enn halvparten av 
forventet brukstid er oppbrukt på 
membranløsningen.
- Bad hybel nord: Det er vindu/dør med ikke 
fuktbestandige materialer i våtsonen 
(dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er 
uegnet. Vinduet er plassert i våtsone til dusj. 
Våtsone på vegg i bad er minimum 1 meter til 
side for dusj. Innkassing av rør nede på vegg 
bak dusjkabinett, toalett og servant er ikke 
vanntett. Mer enn halvparten av forventet 
brukstid er oppbrukt på membranløsningen. 
Dører på skap under servant har fuktskade i 
nedre kant.

-  Bad 1.etasje: Det er vindu/dør med ikke 
fuktbestandige materialer i våtsonen 
(dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er 
uegnet. Vinduet er plassert i våtsone til dusj. 
Våtsone på vegg i bad er minimum 1 meter til 
side for dusj. Det er påvist avvik i fallforhold til 
sluk i forhold til krav i forskrift på 
byggetidspunktet. Det er påvist at 
høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig 
topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 
mm. Det ble målt 10 mm høydeforskjell mellom 
topp slukrist og topp membran ved terskel til 
dør.
- Stue/kjøkken hybel sør: Fuktskade i underkant 
av benkeplate foran vask.
- Varmtvannstank: Det er påvist at 
varmtvannstank er over 20 år.

Det er oppført en frittstående bod på 
eiendommen. Boden er oppført i bindingsverk av 
tre med trekledning på utvendig fasade. Det er 
pultakkonstruksjon av tre. Taket er tekket med 
betongtakstein. Boden er kun enkelt beskrevet. 
Den er ikke inngående vurdert og fuktsøk er 
ikke gjennomført. Tilstandsgrad settes derfor 
ikke.

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 18.04.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Hovedboligen: 
Varmekabler i mellomgang 1. etasje og på de to 
badene. 

Varmepumpe i stue. 

Underetasjen - Leilighet 1 (nord):
Varmekabler i bad og i stuen. 

Underetasjen - Leilighet 2: (sør):  
Varmekabler på bad.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.
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Energimerking:
Boligen er energimerket C - Rød

Beskaffenhet:
Lettstelt tomt med stort, asfaltert gårdsrom 
hvor en har god parkeringsplass til både egne, 
leietakers og besøkendes biler. 

Tett under deler av terrasse med "carport" 
parkering til lav bil, sykler, tilhenger eller bare en 
tørr oppbevaringsplass. Tilhørende bod til 
parkeringsplassen under terrassen og romslig, 
frittstående bod i det asfalterte gårdsrommet. 

Iflg. kart ligger deler av bygg på naboeiendom 
mot sør ligger over nabogrensen til 
Lotheparkvegen 6.

Tomteareal:
570.3 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
944 044,- for 2020
Sekundær formuesverdi 3 398 559,- for 2020

Kommunale avgifter:
14 913,- per år.
Herav:

Kommunale avgifter: kr 11 932,-
Renovasjon HIM: kr. 2 981,-

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

Andre faste, løpende kostnader kan være 
forsikring, strøm, velforeningskontigent og 
fellesutgifter

Tilbehør:
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av 
Norges Eiendomsmeglerforbund m.fl. av 
01.01.2020 legges til grunn for handelen, 
dersom ikke annet fremgår i denne 

salgsoppgave. Det bemerkes at det er full 
avtalefrihet om hva som skal følge med en 
eiendom i forbindelse med salg. Listen er 
tilgjengelig hos meglerforetaket, samt hos 
www.nef.no

Hvitevarer:
Hovedboligen: 
Kun oppvaskmaskin og integrert 
platetopp/komfyr medfølger i handelen. 

Leilighet 1 (nord):
Det meste av inventar, hvitevarer og 
vaskemaskin er selger sitt og medfølger 
handelen. 

Leilighet 2 (sør):  
Det meste av inventar, hvitevarer og 
vaskemaskin er selger sitt og medfølger 
handelen. 

Det gis ingen garanti på levetid/funksjonalitet 
på medfølgende inventar/hvitevarer.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Midlertidig brukstillatelse for enebolig med hybel 
foreligger og er datert 14.09.98. Kommunen 
informerer om at den midlertidige 
brukstillatelsen ikke finnes i deres arkiver, men 
de bekrefter at det er gitt midlertidig 
brukstillatelse i henhold til saksomslaget på 
byggesaken.

Utvidelse av terrasse mot sør er 
byggemeldt/godkjent, men det foreligger ikke 
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Det 
foreligger godkjente tegninger, datert 03.03.90. 
Det fremgår nå av plbl. § 21-10 femte ledd at 
ferdigattest ikke utstedes for tiltak det er søkt 
om før 1. januar 1998. Kommunen skal i disse 
tilfellene avvise søknaden om ferdigattest, og 
byggverkene kan lovlig brukes uten 
ferdigattest. Dette betyr imidlertid ikke at 
ulovlig bygde tiltak blir lovlige, kun at saken ikke 
lenger skal avsluttes med ferdigattest.

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig 

brukstillatelse for utvendig bod. 

Kun 1 av leilighetene er godkjente, leilighet mot 
nord er ikke omsøkt/godkjent i Haugesund 
kommune. At utleieleiligheten ikke er godkjent, 
betyr at den ikke er i samsvar med 
offentligrettslige krav (rommene er ikke 
godkjent for rom til varig opphold). Som kjøper 
overtar man risikoen rundt det som måtte være 
ulovlig ved leiligheten, og man kan risikere 
overtredelsesgebyr (bot), samt at leiligheten må 
rives/tilbakeføres til opprinnelig godkjent bruk. 
Dog kan det sendes søknad til kommunen for 
godkjenning av boenheten, men da må nåtidens 
forskriftskrav må være oppfylt. Kjøper bærer da 
risiko for godkjenning.

Diverse:
Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.

Sammendrag selgers egenerklæring:
1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet 
våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt 
eller soppskader? 2009 bad 1. etasje: ved 
første gangs bruk ble det oppdaget lekkasje til 
leiligheten under. Dette skyldtes en skrue som 
manglet i klemringen i sluken. Feilen ble en 
forsikringssak og rettet opp av rørlegger Geir 
Sirnes med samarbeidspartnere. 2016: Bad 2. 
etasje: Vannet kommer opp på gulvet under 
tapping av badekaret: Feilen ble sjekket av 
takstmann Stian Lie via Gjensidige forsikring. 
Det visste seg at sluken var tett . Dette ble 
fikset av fagperson via forsikring. Ellers 
henviser vi til tilstandsrapporten.
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på 
bad/våtrom? Ja, av faglært og 
ufaglært/egeninnsats/dugnad. Bad 1. etasje: 
Reparasjon av gulvbelegget og rørlegger arbeid 
i samband med lekkasjen på bad i 1. etasje, ble 
utført av Geir Sirnes og Avaldsnes gulv. 
Oppheng av baderoms seksjon ble utført av 
Storesund rør. Flising og montering av 
baderomsplater ble utført på 
dugnad/egeninnsats. Bad 2. etasje: Montering 
av baderoms seksjon utført av Hervik rør. 
Maling av tak og vegg: egeninnsats. Skifting av 
Dimmer/bryter utført av Byelektrikeren . Vindu 
byttet av Bjørndal vindu og dør. Bad hybel nord: 
Montering av baderomsplater på en av 
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veggene, egeninnsats. 
2.1. Ble tettesjikt/membran/sluk 
oppgradert/fornyet? Nei.
2.2. Er arbeidet byggemeldt? Nei.
4. Kjenner du til feil eller om har vært utført 
arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av 
faglært. Skifte hovedvannrør i veien. Røret 
forsyner tilsammen 7 husstander. Utført av 
Vats anlegg.
8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. 
sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? 
Sprekk under vinduet hybel nord. Ellers viser til 
tilstandsrapporten.
12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-
anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. 
oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Haugaland 
kraft: Kontroll 2010.
13. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? 
Easee ladeanlegg kjøpt med månedlig 
avbetaling av Haugaland kraft og montert av 
Helgevold elektro i 2021.
16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid 
på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, av faglært 
og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Nytt vindu 
satt inn på hybel nord (soverom): Betongarbeid 
utført av faglært og vindu satt inn ved 
egeninnsats. Vindu på kjøkken, baderom 2. 
etasje , loftstue og soverom sør utført av 
faglært. Søyler under terrassen og altanen 
byttet ved egeninnsats. Solid proffbetong, 
Bjørndal dør og vindu.
17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, 
hybel eller tilsvarende? 2 utleieenheter.
17.1.  Er ovenfornevnte godkjent hos 
bygningsmyndighetene? Hybel sør er godkjent. 
Hybel nord er ikke godkjent ifølge tidligere eier.
Tilleggskommentar:  Kjølerommet blir brukt som 
matbod, Service på kjøleaggregat må utføres 
dersom det skal brukes til kjølerom. 
Utleieenheter er idag utleid.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler. Vi 
oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt 
godt inn i reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området. Ta 
kontakt med megler for å få dette oversendt.

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

1106/28/1071:
11.12.1997 - Dokumentnr: 6033 - Bestemmelse 
om vannledn.
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:28 Bnr:685 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:28 Bnr:689 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:28 Bnr:693 

27.11.1997 - Dokumentnr: 5792 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1106 Gnr:28 Bnr:685 

Servituttene beror hos megler og kan 
besiktiges på vårt kontor, eller oversendes per 
mail.

Legalpant:
Kommunen har legalpant i eiendommen for 
eventuelle ubetalte kommunale skatte- og 
avgiftskrav.

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: kr. 71 820,-
Markedspakke: kr. 18 500,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-
Fotograf: kr. 4 460,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

Lov om hvitvasking:
Det følger av Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

Dersom slik kundekontroll ikke kan 

gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å 
avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene 
er selv ansvarlig for eventuelle merkostnader 
og ansvar dette kan medføre, uten at det kan 
anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor 
meglerforetaket. 

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Betalingsbetingelser:
Partene skal signere kjøpekontrakt innen rimelig 
tid etter at handel er kommet i stand. Hele 
kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal 
være kreditert meglers klientkonto og skriftlig 
melding fra kjøpers bank må foreligge innen to 
virkedager før overtagelse. Kjøpesummen skal 
innbetales fra kjøpers konto i norsk 
finansinstitusjon.

Personopplysninger:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

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.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøperforsikring. 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 
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advokathjelp på andre viktige rettsområder i 
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2.800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
kontraktsmøtet. Pris for borettslag og 
aksjeleiligheter: kr. 4.100/6.900,-, selveier og 
rekkehus: kr. 7.400/10.200,-, enebolig, 
tomannsbolig, fritidsbolig og tomt: kr. 
11.500/14.400,-. Ta kontakt for ytterligere 
informasjon.

Tilbud på lånefinansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med 
Handelsbanken 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 
Handelsbanken.

Salgsoppgavedato:
27.04.2022

Lovanvendelse:
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 og dette 

har virket inn på avtalen. 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, 2. pktm. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, 
herunder oppfordringen om å undersøke 
eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som 
ikke anses som forbrukere. For vurdering av et 
eventuelt innvendig arealavik gjelder avhl. § 3-8.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

Kontakt:
Christoffer K. Frøyland
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92678313
christoffer@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Karmøy
Fotvegen 1B, 
4250 Kopervik
Telefon: 52 73 15 00
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Meglers skal legge til rette for en forsvarlig 
avvikling av budrunden.

I forbrukerforhold (det vil si 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.

Bud kan legges inn på finnannonsen på "gi bud 
knappen", ved meglingsoppdrag etter 
avhendingsloven. Ved elektronisk budgivning så 
kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. 
Megler kan også kontaktes for tilsendelse av 
budskjema, og budskjema finnes også i 
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. For 
annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning, se budskjema.
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Løsøre og tilbehør

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved 
overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras 
med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning 
og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt 
over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". 
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med 
eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt 
forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette 
fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for 
garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på 
eiendommen, vil det heller ikke medfølge
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1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i 
salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, 
varmepumper og panelovner, følger med uansett 
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og 
terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med 
varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte 
varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og 
fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og 
tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av 
selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende 
festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også 
punkt 12). 

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, 
dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte 
glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt 
baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. 
Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. 
Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller 
fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, 
medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, 
fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og 
utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og 
liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte 
aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, 
herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte 
"spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt 
utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, 
krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende 
som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel 
ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som 
styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter 
som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. 
medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral 
som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel 
medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til 
disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, 
fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi 
og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, 
fastmontert trommel til vannslange, medfølger. 
Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper 
medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne 
medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL 
medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur 
medfølger.

19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

20. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger 
der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og 
RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier 
og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver 
eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette 
derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

22. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i 
besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, 
herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, 
garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, 
skal lås og nøkler til disse medfølge.

23. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til 
bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller 
fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og 
medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, 
og er gjeldende fra 1. januar 2020.



Budskjema
For eiendommen: Lotheparkvegen 6, 5522 HAUGESUND
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