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Dukkelunden 1A, 5518 HAUGESUND



GARD DUKKELUNDEN 1A2

                                                                       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

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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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 23 Bnr. 744 og 740 (1/4 andel i 

realsameie) i Haugesund kommune

Haugesund

PRISANTYDNING: 

Kr. 6 990 000 + omk.

TOMT:

598.2 m2 Eiet tomt
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Illustrasjonbilder - avvik vil forekomme, se komplett leveransebeskrivelse i salgsoppgaven



Kort om eiendommen

Flott prosjektert 
funkisbolig med 3 
bad/wc, 4 soverom 
& 2 stuer
I et av Haugesund mest familievennlige områder, er denne funkisboligen klar for å bli 

oppført og innflyttet av sin første eier. Rålekkert arkitektur på funkisboligen, som vil 

ligge fint til på høyde med gode solforhold fra tidlig dag til langt på kveld. 

Funkisbolig på ca. 177 kvm i BRA og det skal ikke stå på utnyttelsen av arealet. Stor hall, 

bi-inngang til stort vaskerom, 4 soverom, walk-in-closet, matbod/kontor, toalett, 2 bad og 

herlig, åpen kjøkken/stueløsning. Foreldreavdeling med sov, walk-in-closet og bad.   

Perfekt beliggenhet for familien, like ved Gard barneskole. Alt i nærområdet med 

gangavstand til sentrum, barnehager, skoler i alle alderstrinn, byens turområder og all 

idrett rundt Haraldsvang.

Lave omkostninger med 2,5 % dokumentavgift av tomten (Kr. 1.400.000) istendfor 

6.990.000. 

Godkjent søknad om garasje, grunnarbeid/mur inkludert.
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Funkisboligen vil få en fin beliggenhet på høyde som gir både gode lysforhold inn i boligen og gode solforhold fra tidlig dag til langt på kveld
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Utbygger kan ferdigstille garasjen dersom ønskelig (ca. 40 kvm). For total pris på ferdigstilt garasje, kontakt megler
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Nærområde - Gangavstand til Haugesund sentrum og alle fasilitetene som medfølger



Haugesund - Gard

17GARD DUKKELUNDEN 1A

Alt for familien i 
nærområde
Denne funkisboligen i Dukkelunden vil få en fin beliggenhet på høyde som gir både gode 

lysforhold inn i boligen og gode solforhold fra tidlig dag til langt på kveld. 

Eiendommen har attraktiv og svært familievennlig beliggenhet like ved Gard barneskole 

og med kort avstand til barnehage. Videre har en gang/sykkelavstand til Haraldsvang 

ungdomsskole og Skeisvann Videregående skole. 

Rundt Haraldsvang som ligger innenfor kort avstand, finner en et eldorado av 

aktivitetsmuligheter. Med sportsklubber som Djerv 1919, Haugar og Vard skal det ikke 

stå på fasilitetene eller tilbudet. Videre kan område by på flere treningssentre, 

svømmehall, turnhall og ishall. Her har en alt i nærområde. 

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 familien med på en koselig spasertur og mat endene i 

Skeisvatnet. 

Ellers kort gang/sykkelavstand opp til Djupadalen med utallige turløyper. I varmere tider 

er Djupadalen en svært populær badeplass. 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 rekke resturanteter med mat av god kvalitet. 

Kort gangavstand til Gard senteret med tilhørende fasiliteter. Ønsker en ytterligere 

utvalg, har en gangavstand til sentrum med shopping. Tilgang på alle butikkene i 

gågaten og byens kjøpesenter i Markedet som kan skilte med 25 butikker.



Eiendommen har attraktiv og svært familievennlig beliggenhet like ved Gard barneskole
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Nærområde - Vangen
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Nærområde - Haugesund Sentrum
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Nærområde - Haraldsvang og alle idrett- og aktivitetsmulighetene
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Planløsning

Innhold
Prosjektert funkisbolig over 2 plan som inneholder:

1. etasje. 

Stor hall, bi-inngang til stort vaskerom, bad, 3 soverom og tv-stue. 

2. etasje: 

Gang, foreldreavdeling med soverom, bad, og walk-in-closet, gjestetoalett, 

matbod/kontor og herlig, åpen kjøkken/stueløsning.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

1.

2.
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Del 2 - Dukkelunden 1A

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0056/22

Adresse:
Dukkelunden 1A, 5518 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 23 Bnr. 744 og 740 i Haugesund kommune

Utbygger/selger:
Rebo AS

Prisantydning:
6 990 000,-

Kjøpers omkostninger:
35 000,- Dokumentavgift (2,5% av tomteverdi 
kr 1 400 000,-)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
47 872,- (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:
7 037 872,-

Eiendomstype:
Prosjektert enebolig

Eierform:
Eiet

Utleie:
Den prosjekterte eneboligen vil være selveiet 
og kan i sin helhet leies ut.

Standard/leveransebeskrivelse:
Å velge en bolig fra Byggdetalj AS skal være en 
trygghet. Byggdetalj AS vektlegger at boligen 
skal på alle mulige måter være nøkkelklar når 
den overtas. Ved spørsmål inviteres du gjerne 
til en samtale sammen med utbygger og 
megler.

Huset vil bli rettet på ringmur. Yttervegger 
settes opp i 198 mm reisverk, med 19 mm 
grunnet kledning.

Taket blir levert som selvbærende 
takkonstruksjon og vil bli tekket med sarnafil. 
Nedløpsrør og renner blir levert som 
plastisobeslag og aluminium i fargen sort.

Vinduer og ytterdører er tatt med i sort farge 
RAL 9005.

Terasser i 2. etasje vil bygges tett med 
sarnafilbelegg, og dekket vil bli levert med 
28x120 mm impregnerte terrassebord. Det vil 
bli satt opp rekkverk med 30x48 mm 
impregnerte lekter.

Innerdører leveres med slett overflate i fargen 
standard hvit. Flat terskel i lakkert eik.

Det er tatt med det tatt med innvendige gulv 
for inntil kr 250,- pr. kvm. Flis på våtrom er tatt 
med for kr 300,- pr. kvm. Flis er i 
leveransebeskrivelse tatt med på begge bad 
(gulv og vegg), samt gulv med sokkel på 
vaskerom og gulv i gang i 1. etasje.

Vegger leveres med sparklet og malt gips. Det 
inngår 3 farger i leveransen, i tillegg til standard 
hvit. Dersom flere farger utover dette er 
ønskelig, kan det velges for en pris på kr 2 065, 
- pr. ekstra farge.

Trapp leveres med vanger og trinn i malt furu.

Overganger vegg/tak og vindu/dør i yttervegg 
er tatt med som listefritt, med unntak ytterdør 
vaskerom denne blir listet med 10x58 hvitmalt 
slett list.

Det er satt av kr. 230.000,- inkludert montering 
for innredninger fordelt på bad, kjøkken og 
vaskerom. Pris avregnes med uttrekk eller 

tillegg med faktisk kostnad etter kunde har 
valgt produkter.

Komplett leveransebeskrivelse fra utbygger 
ligger som vedlegg i salgsoppgaven. 

Tilvalg og endringer:
Det vil bli mulighet for tilvalg for individuelle 
løsninger, som kjøkken, bad, parkett, fliser, 
elektro og sanitær. Etter igangsetting vil det gis 
frister for tilvalg og endringer. Inngas 
kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent 
med at frister for tilvalg og endringer kan være 
utgatt. Eventuelle tilvalg avtales i en 
kundebehandlingsperiode direkte med 
underleverandører. Etter denne perioden er det 
ikke mulig å gjøre endringer. Det vil i denne 
forbindelse ikke være anledning til a bytte 
leverandør og det vil ikke bli anledning til å 
utføre egeninnsats.

Kjøper har også rett til å forholde seg direkte til 
entreprenør i denne prosessen.

Partene kan kreve justering av vederlaget ved 
endringer og tilleggsarbeid etter buofl. § 42, så 
langt det star i sammenheng med selgers 
ytelse. Forbrukeren kan likevel ikke kreve å fa 
utført endringer eller tilleggsarbeider som vil 
endre vederlaget med 15 % eller mer jf. buofl. § 
9.

Selgeren kan kreve tilleggsvederlag for 
nødvendige kostnader som kommer av forhold 
på forbrukerens side, jf. buofl. § 43.

Selger skal skriftlig klargjøre for forbrukeren de 
kostnadsmessige og tidsmessige 
konsekvensene av de endringene eller 
tilleggsarbeidene forbrukeren krever.

Mot sikkerhet fra selgeren etter buofl. § 47, kan 
selgeren kreve at forbrukeren betaler forskudd 
for vederlag for endringer eller tilleggsarbeider. 
Alternativt kan selgeren kreve at forbrukeren 
stiller sikkerhet for selgerens krav pa 
tilleggsvederlag. Dersom § 47 garanti ikke er 
stilt, skal tilleggsvederlaget først betales innen 
overtagelse.
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Areal:
P-rom: 177 m² 
Bra: 177 m² 

Det tas forbehold om mindre avvik for de 
oppgitte arealer, da beregninger er foretatt på 
tegninger.

Byggeår:
2023 (Antatt) 

Antall soverom:
4 soverom 

Antall rom:
6 rom 

Parkering:
Gårdstun blir levert med veigrus med flere 
biloppstillingsplasser og det vil bli støpt gulv og 
2 vegger på garasjen. 

Utbygger kan ferdigstille garasje dersom 
ønskelig (ca. 40 kvm). For total pris på ferdigstilt 
garasje, kontakt megler.

Byggemåte:
Funkisbolig vil bli oppført på støpt plate, reisverk 
i bindingsverk i tre kledd med 19 mm grunnet 
kledning og taktekke med sarnafil.

For nøye beskrivelse av byggemåte, se 
utbyggers leveransebeskrivelse i den komplette 
salgsoppgaven.

Energimerking:
Selger sørger for energimerking ved 
ferdigstilelse.

Beskaffenhet:
Tomten er per i dag naturtomt, men vil ved 
igangsettelse av prosjektert bolig leveres 
opparbeidet med soldet jord klar for såing av 
plen. 

Gårdstun blir levert med veigrus og det vil bli 
støpt gulv og 2 vegger på garasjen.

Utbygger kan ferdigstille garasjen dersom 
ønskelig (ca. 40 kvm). For total pris på ferdigstilt 
garasje, kontakt megler.

Tomteareal:
598.2 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Adkomst:
For veibeskrivelse kan en åpne annonsen på 
Finn.no, på annonsens høyre side er det en 
kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt 
tilgang til en reiserute fra din start-destinasjon 
til eiendommen.

Overtakelse/forventet ferdigstillelse:
Etter avtale med selger. Ferdigstillelsesfrist 
angis ved signering av kjøpekontrakt, etter 
avtale mellom partene.

Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire 
maneder før den avtalte fristen til a ha boligen 
klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle 
om dette minimum to maneder før det nye 
overtakelsestidspunktet. Det eksakte 
overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 
kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes 
dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet. 
Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 
21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av 
fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, 
forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme 
gjelder om den berøres av paskeferien. 
Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt 
utføres arbeid i en ferie.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper plikter å sette seg inn i salgsoppgave fra 
megler, leveransebeskrivelse og de vedlegg som 
fremkommer av salgsoppgaven samt annen 
dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. 
Kjøper kan ikke reklamere på forhold som kjøper 
er gjort oppmerksom på eller på tross av 
oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. 
Dersom noe er uklart oppfordres kjøper til å ta 
kontakt med megler før bindende avtale om 
kjøp inngås.

Kommunale avgifter:
Kommunale avgifter inkludert eiendomsskatt 
fastsettes hos kommunen når boligen er 
ferdigstilt. Grunnlaget for fakturering av 
kommunale avgifter er de enkelte satser som 
kommunestyret vedtar hvert år.

Forventet ferdigstillelse:
Beregnet byggetid er ca 6 måneder. Tidspunkt 
for byggestart og for overlevering fastsettes i 
kjøpekontrakt.

Avtaleinngåelse:
Avtale om kjøp er inngatt ved selgers aksept av 
kjøpers kjøpsbekreftelse (budskjema). Selger 
forbeholder seg retten til å forkaste ethvert 
kjøpstilbud uten a matte begrunne dette.

Kjøper er ved aksept av kjøpsbekreftelse 
juridisk bundet av handelen selv om ikke kjøper 
skulle overholde sin forpliktelse med 
tilfredsstillende finansieringsbevis.

Innbo og løsøre:
Boligen leveres ikke med garderobeskap. 

Boligen leveres ikke med inn- og utvendig 
solskjerming. 

Kjøper overtar boligen ryddet, men kjøper må 
selv utføre utvask/grundig rengjøring. 

Hvitevarer:
Det er satt av kr 230 000,- til innredninger 
inkludert montering, dette fordelt på kjøkken 
(inkludert hvitevarer), vaskerom, toalett og 
badene. Hvitevarer er inkludert dersom 
interessent/kjøper er innenfor rammen på kr 
230 000,-

Vei, vann og avløp:
Boligen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp.
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Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal 
foreligge før overtagelsen kan finne sted. I 
motsatt tilfelle anbefaler megler at 
overtagelsen utsettes og at kjøper ikke overtar. 
Det er ulovlig å ta boligen i bruk før midlertidig 
brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen 
plikt til å innbetale oppgjør før midlertidig 
brukstillatelse foreligger. Dersom overtakelse 
blir avholdt ved midlertidig brukstillatelse skal 
selger rekvirere ferdigattest innen 
brukstillatelsens utløp.

Diverse:
Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum 
bli meddelt de som ev. måtte etterspørre 
denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig 
tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Bindende avtale om kjøp av bolig er først 
inngått når kjøpetilbud er akseptert av selger.
Beregnet byggetid er ca 6 måneder. Tidspunkt 
for byggestart og for overlevering fastsettes i 
kjøpekontrakt.

Utbygger stiller garanti iht §12 i 
Bustadoppføringsloven senest ved det som 
inntreffer først av bortfall av evt. forbehold eller 
ved byggestart. 
Utbygger kan når som helst velge å stille §47-
garanti for eventuelle innbetalinger fra kjøper 
for å få disse utbetalt.

Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i 
bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Slik 
avbestilling kan gi selger rett til økonomisk 
kompensasjon.

Oppgitt pris på bygging av prosjektert bolig vil, 
ved inngåelse og signering av kontrakt med 
utbygger, bli avregnet opp i mot prisendringer i 
materialkostnader.

Ligningsverdi, kommunale avgifter, 
eiendomsskatt mv er ikke beregnet ennå - se 
kommentar og vedlegg.

Ved eventuelle forskjeller gjelder tegninger 
foran beskrivelsen og deretter salgsoppgave, 
annonser mv.

Utførelse: Alle arbeider/leveranser skal være 

ihht. NS 3420 normal utførelse.

Toleranser: Generelt for bygg skal det benyttes 
toleranser i henhold til bygg detaljblad NBI 
520.008 normal krav, som angitt i tabell 35, 
planhetstoleranser for ferdige overflater i bygg i 
henhold til NS 3420-1.

Off. Krav: Leveransen i henhold til TEK 2017.

Tegninger: Salgstegninger og 3D bilder mv er 
illustrasjoner og ikke bindende for den endelige 
leveransen.

Setninger: I nybygg vil det normalt oppstå riss i 
ved skjøter og sammenføyinger, dette p.g.a. 
setninger og uttørking av materialer. Det 
påpekes spesielt at riss i materialoverganger 
mellom tak/vegg og i hjørner ikke er 
reklamasjonsberettiget, men vil kunne bli flikket 
ved 1 års befaring.

Egeninnsats: Det vil ikke bli anledning til 
egeninnsats.

Garanti:
Utbygger stiller garanti iht §12 i 
Bustadoppføringsloven senest ved det som 
inntreffer først av bortfall av evt. forbehold eller 
ved byggestart.
Utbygger kan når som helst velge å stille §47- 
garanti for eventuelle innbetalinger fra kjøper 
for å få disse utbetalt.

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:

1106/23/744:
09.09.1946 - Dokumentnr: 1927 - Bestemmelse 

om gjerde
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

21.06.1948 - Dokumentnr: 1532 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:30 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

22.10.1949 - Dokumentnr: 2986 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:34 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

24.03.1954 - Dokumentnr: 852 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:44 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

02.04.1955 - Dokumentnr: 897 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:49 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

07.12.1955 - Dokumentnr: 3921 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:36 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

07.12.1955 - Dokumentnr: 3922 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:37 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

17.01.1959 - Dokumentnr: 75 - Bestemmelse om 
veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:36 
Bestemmelse om kloakkledning  
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

18.04.1959 - Dokumentnr: 621 - Bestemmelse 
om vannledn.
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:80 
Bestemmelse om veg  
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
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Gjelder denne registerenheten med flere 

18.04.1959 - Dokumentnr: 622 - Best. om 
vann/kloakkledn.
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:79 
Bestemmelse om veg  
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

09.10.1962 - Dokumentnr: 2099 - Skjønn
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 
(Megler har forsøkt å innhente servitutten, men 
denne finnes ikke i Digitalarkivet)

11.06.2020 - Dokumentnr: 2580504 - 
Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:743 

14.02.2020 - Dokumentnr: 2113200 - 
Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 

09.09.1946 - Dokumentnr: 1927 - Bestemmelse 
om gjerde
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

21.06.1948 - Dokumentnr: 1532 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:30 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

22.10.1949 - Dokumentnr: 2986 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:34 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

24.03.1954 - Dokumentnr: 852 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:44 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

02.04.1955 - Dokumentnr: 897 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:49 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

07.12.1955 - Dokumentnr: 3921 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:36 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

07.12.1955 - Dokumentnr: 3922 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:37 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

17.01.1959 - Dokumentnr: 75 - Bestemmelse om 
veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:36 
Bestemmelse om kloakkledning  
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

18.04.1959 - Dokumentnr: 621 - Bestemmelse 
om vannledn.
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:80 
Bestemmelse om veg  
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

18.04.1959 - Dokumentnr: 622 - Best. om 
vann/kloakkledn.
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:79 
Bestemmelse om veg  
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

09.10.1962 - Dokumentnr: 2099 - Skjønn
Overført fra: Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 

11.06.2020 - Dokumentnr: 2580504 - 
Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:743 

14.02.2020 - Dokumentnr: 2113200 - 
Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1106 Gnr:23 Bnr:28 

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:
Kjøper må fylle ut egenerklæring om 
konsesjonsfrihet.

Avbestilling:
Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i 
bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Slik 
avbestilling kan gi selger rett til økonomisk 
kompensasjon.

Indeksregulering:
Prisen inkluderer nøkkelferdig bolig som 
beskrevet i leveransebeskrivelsen. Prisen kan 
indeksreguleres.

Transport av avtalen:
Transport av kjøpekontrakt tillates ikke (salg av 
kontraktsposisjon). Kjøper kan ikke instruere 
megler om å ikke tinglyse skjøte.

Offentlige forhold:
Rammetillatelse for enebolig og garasje er gitt.

Heftelser:
Boligen selges fri for pengeheftelser.

Faste løpende utgifter:
Kjøper vil etter overtagelse av bolig ha følgende 
faste, løpende utgifter:
-Strøm
-Forsikring
-Eventuelt tv- og internett
-Kommunale avgifter inkl. bl.a. renovasjon og 
eiendomsskatt

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: kr. 31 031,-
Markedspakke: kr. 18 500,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-
Fotograf: kr. 4 460,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.
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Lov om hvitvasking:
I henhold til Lov av 01. juni 2018 nr. 23 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 oppdrags- giver og/ eller 
eventuelle reelle rettighetshavere til 
salgsobjektet. Megler er også pålagt å innhente 
opplysninger om reelle rettighetshavere i 
foretak som eier eller kontrollerer mer en 25 % 
av eierandelene. Dersom nevnte parter ikke 
oppfyller lovens krav eller megler har mistanke 
om at transaksjonen har tilknytning til utbytte 
av en straffbar handling eller forhold som 
rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 
c kan megler stanse gjennomføringen av 
transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig 
for de konsekvenser dette vil kunne medføre 
for oppdragsgiver og/ eller eventuelle reelle 
rettighets- havere til salgsobjektet eller deres 
medkontrahent.

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.

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:
01.09.2022

Lovanvendelse:
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med 
forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. 
(bustadoppføringslova LOV-1997-06-13-43), i 
tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er 
forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper 
har krav på garantier iht. bustadoppføringslova 
§ 12 og evt. § 47. I tilfeller hvor kjøper er 
profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør 
kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger 
kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

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

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

Meglerhuset Rele Karmøy
Fotvegen 1 B, 
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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Leveransebeskrivelse
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Leveransebeskrivelse
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Leveransebeskrivelse
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Leveransebeskrivelse
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Reguleringskart
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Reguleringskart
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Grunnkart
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Grunnkart
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Nabolagsprofil
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Nabolagsprofil
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Nabolagsprofil
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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: Dukkelunden 1A, 5518 HAUGESUND
Gnr. 23 Bnr. 744 og 740 i Haugesund
Oppdragsnummer: 2-0056/22
basert på salgsoppgave datert 01.09.2022



50 GARD DUKKELUNDEN 1A





DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Christoffer K. Frøyland  /  T: 92678313  /  christoffer@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Fotvegen 1 B  /  4250 Kopervik  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


