
Prisant: 4 190 000,- + omkHaugesund - Sentrum
Øvregata 148, 5527 HAUGESUND



SENTRUM ØVREGATA 1482

                                                                       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: 

Tomannsbolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 831

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 4 190 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 225 m² 

Bra: 296 m² 

TOMT:

498.7 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Ærverdig bolig fra 
1918 - Fantastisk, 
usjenert og solrik 
hage - Mulighet for 
utleie!

Like utenfor sentrumskjernen, bak det populære biblioteket i sjarmerende Øvergata, 

ligger denne ærverdige boligen fra 1918. Vendt mot vest finner en et privat, skjermet 

uteområde som er nydelig opparbeidet som en grønn oase midt i byen. 

Boligen er tidligere brukt som tomannsbolig, men selger har de siste årene brukt hele 

boligen som en bolig. Herlige takhøyder på 2,6 m, rikelig med vindusflater og originale 

detaljer som en ønsker å se inn en slik bolig. 

Underetasjen fremstår som uinnredet med areal på 81 kvm. I 1. etasje har mulig utleiedel 

med 2 soverom, og over 3 etasjer har en hovedboligen med 3 soverom, 2 bad/wc, 

loftstue og stor, åpen kjøkken/stueløsning med stue og spisestue. 

La bilen stå - i Øvregata bor en sentralt i Haugesund med kort avstand til alt av byens 

fasiliteter.
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Landlig idyll - midt i Haugesund sentrum
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Boligen er registrert som tomannsbolig, men selger har de siste årene brukt hele boligen som en bolig
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Lys gang i hovedboligen med gjestetoalett
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Fantastisk romfølelse med takhøyde på ca. 2,6 meter



Tiltalende stue med god plass til sofagruppe og øvrig møblement
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Pipen ble i 2021 fornyet med nytt stålrør (arbeid utført av Bygnes Bygg AS) og det også ble satt inn ny peisovn
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Flott vedovn gir deilig varme til boligen på kaldere dager



God plass til stort spisebord i tilknytning til kjøkkenet
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Gled deg til å invitere venner og familie til et bedre måltid rundt spisebordet



Kjøkkenet i hovedboligen har god skap- og benkeplass

17SENTRUM ØVREGATA 148



18 SENTRUM ØVREGATA 148

Kjøkkenet har nymalte fronter i 2022, malte fliser på vegg i 2022 og heltre benkeplate



Utgang til vestvendt balkong med herlige solforhold
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Stort og innbydende hovedsoverom i 2. etasje med god plass til dobbeltseng og øvrig møblement
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Soverom nr. 2 som i dag benyttes som ekstra stue
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Flott bad i 2. etasje med fliselagt gulv, varmekabler, delvis fliselagte vegger og resterende del av vegg er malt
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Badet har hvit baderomsinnredning, sideskap, dusjkabinett fra 2019 og speil med belysning på vegg
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Toalett i eget hjørne av badet



Stor og romslig loftstue (ikke godkjent)
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Ytterligere et romslig soverom tilhørende hovedboligen (i 1. etasje)
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Pent, nylagt gulvbelegg i hall i 1. etasje på hovedboligen
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Velkommen inn!



Lys og luftig stue i utleieboligen med flott peisovn
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Kjøkkenet har med lyse fronter, fliser mellom under- og overskap og med ventilator i stål
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Kjøkkenet har nylagt gulvbelegg i 2017 (gjort som egeninnsats)
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Bad i utleieboligen med grå fliser på gulv og malte fliser på vegg
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Utleieboligen har totalt 2 soverom
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Stort og godt hovedsoverom



Soverom nr. 2 med utgang til terrasse og hagen
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Øvregata 148 ligger attraktivt til i Haugesund med enkel tilgang til alle fasiliteter sentrumskjernen har å by på
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Vendt mot vest finner en et privat, skjermet uteområde som er nydelig opparbeidet som en grønn oase midt i byen
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Sentrum
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I sjarmerende gate 
urbant i sentrum 
I Øvregata 148 bor en i en sjarmerende gate med herskapelig bebyggelse, like bak det 

populære biblioteket med flotte uteområder. Koselig hage som fremstår som en grønn 

oase, hvor en oppholder seg tilnærmet usjenert og kan nyte gode solforhold vendt mot 

vest. 

Her ligger alt til rette for en urban tilværelse i sentrum med tilgang til alle fasiliteter 

sentrumskjernen har å by på. Legg middagen til kaien og nyt et bedre måltid på en av 

byens mange restauranter med mat av god kvalitet. Utsikt til biblioteksparken og Ludolf 

Eides plass. 

Ønsker man shopping har man tilgang til alle butikkene i gågaten samt byens 

kjøpesenter Markedet som kan skilte med mange butikker og et rikt utvalg. 

Kveldsunderholdningen kan man legge til kaien, eventuelt finn deg en god film som 

vises på lerretet i en av Edda-kinos 5 saler.

Gangavstand til byens turområder i Vangen og Djupadalen. Vangen er perfekt for 

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

fotballbinger og bading med stupebrett i de fleste høyder. Ta på joggeskoene og løp en 

kveldstur i Vangen eller mat endene i Skeisvannet!
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Planløsning

Innhold
Hel tomannsbolig som inneholder:

I underetasjen - Hovedboligen: 

I hovedsak uinnredet underetasje med vaskerom. 

Ved kjøp i 2017 var underetasjen innredet med gang, vaskerom, soverom og kjellerstue. 

- Ca 2. m takhøyde i underetasjen og bruksareal på 81 kvm. 
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

Kjeller (planløsning fra 2017) 



Planløsning

Innhold
I 1. etasje - Hovedboligen: 

Hall, garderobe og soverom. 

- Ca 2.6 m takhøyde i 1. etasje. 

I 1. etasje - Utleieleilighet: 

Gang, 3 garderoberom, 2 soverom, bad, kjøkken og stue. 

- Via inngangsparti kommer en til gang som har egen ytterdør til begge enhetene, men 

det er kun gang og ytterdører som skiller de 2 enhetene. Selger har brukt hele boligen 

som sin egen med foreldre i hovedetasjen og tenåringer i 1. etasje (godkjent som 

tomannsbolig).
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

1. Etasje



Planløsning

Innhold
I 2. etasje - Hovedboligen: 

Gang, 2 soverom, toalett, bad og åpen kjøkken/stueløsning med stue og spisestue. 

- Ca. 2,6 m takhøyde i 2.etasje. 

- Utgang fra spisestue/kjøkken til vestvendt terrasse. 
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

2. Etasje



Planløsning

Innhold
I loftsetasjen - Hovedboligen:  

Loftstue. 
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

3. Etasje



56 SENTRUM ØVREGATA 148



Del 2 - Øvregata 148

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0162/22

Adresse:
Øvregata 148, 5527 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 831 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Hilde Viland, Terje Nordal

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:
Tomannsbolig

Eierform:
Eiet

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

Standard:
- Ærverdig villa oppført i 1918 som er 
oppgradert, vedlikeholdt med årene og holder 
normal standard. Det må allikevel påregnes 
oppgradering både inn- og utvendig for å nå 
dagens krav til standard/materialvalg. 
Enkelte/flere originale detaljer i arkitektur, 
utvendig skifertak, innvendige takhøyder, 

originale trapper, listverk og dører. 
- Den herskapelig fasaden kom igjen frem i 2018 
da selger fjernet plastkledning på fasaden. Det 
ble gjort enkelte utskiftinger på det 
underliggende treverket og hele fasaden ble 
skrapt/malt i 2018. I 2019 er det ny 
konstruksjon på terrasse i 2. etasje, nytt 
rekkverk og nytt terrassedekke (utenom 
rekkverk i glass). 
- Kjøkken i 1. etasje med nylagt gulvbelegg i 
2017 (gjort som egeninnsats). Kjøkkenet har 
med lyse fronter, fliser mellom under- og 
overskap og med ventilator i stål. Medfølgende 
komfyr, oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap. 
Kjøkken i 2. etasje fra 1997 iflg. selger med 
malte fronter i 2022, malte fliser på vegg i 
2022 og heltre benkeplate. Medfølgende kun 
komfyr og oppvaskmaskin.  
- Bad 1. etasje med grå fliser på gulv og malte 
fliser på vegg. Det er videre på badet varmeovn, 
dusjkabinett, toalett, flott baderomsinnredning 
og speil på vegg. 
- Flott bad i 2. etasje med fliselagt gulv, 
varmekabler, delvis fliselagte vegger og 
resterende del av vegg er malt. Videre har 
badet et romslig areal og er innredet med 
toalett, hvit baderomsinnredning, sideskap, 
dusjkabinett fra 2019 og speil med belysning på 
vegg. Nylagt gulvbelegg i hall i 1. etasje på 
hovedboligen og på toalett i 2. etasje i 
hovedboligen (egeninnsats). 
- Nytt sikringsskap og automatsikringer fra 
2021, i dag er det en strømmåler for hele 
boligen. El-bil lader fra 2021 samt innlagt 
tv/internett fra Altibox i boligen. 
- Det er opprinnelige 2 piper i boligen, men kun 
pipe mot sør er i bruk. Denne ble i 2021 fornyet 
med nytt stålrør (arbeid utført av Bygnes Bygg 
AS) og det ble satt inn ny peisovn i 2. etasje. 
Peisovn av merket Rais i 1. etasje fra 2016 iflg. 
selger.

Innbo/løsøre:
Hyller i stue i 2. etasje medfølger ikke i 
handelen. 

Ett magnoliatre og en trollhassel i hagen 
medfølger ikke i handelen.

Areal:
P-rom: 225 m² 
Bra: 296 m² 

Bruksareal
Kjeller: 81 kvm 
1. etasje: 98 kvm 
2. etasje: 94 kvm 
3. etasje: 23 kvm 

Primærrom
Kjeller: 14 kvm Vaskerom.
1. etasje: 94 kvm Vindfang, 2 ganger, stue, 
kjøkken, bad og 3 soverom.
2. etasje: 94 kvm Gang, wc, stue, tv-stue, 
kjøkken, bad og soverom.
3. etasje: 23 kvm Loftstue.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1918

Antall soverom:
5 soverom 

Antall rom:
8 rom 

Parkering:
Parkering på egen grunn.

Ellers parkering i offentlig gate etter gjeldene 
bestemmelser.

Forsikringsselskap:
Fremtind

Polisenr:
23682695

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.
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Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Taket er tekket med skiferstein. Takrenner og 
nedløp av plast. Takrenne over altan i 2.etasje 
av aluminium. Veggkonstruksjon med tømret 
bæresystem i tre. Utvendig kledd med liggende 
kledning av tre. Takkonstruksjon med undertak 
på åser. Bygningen har malte trevinduer med 2-
lags glass. Vinduer mot vest i kjeller og vindu i 
ett soverom mot sør i 1.etasje er av PVC. 
Bygningen har malte balkongdører i tre. Malt 
hovedinngangsdør i tre. Terrasse i 1. etasje er 
bygget av tre. Balkong i 2.etasje er tekket med 
PVC-belegg. Støpt trapp med skifer i trinn foran 
hovedinngang. Rekkverk av smijern. Det er 
ukjent byggegrunn. Det er synlig 
grunnmursplast på grunnmur mot nord. Forrige 
eier har opplyst om at dreneringen mot nord ble 
etablert i ca 2010. Forøvrig er det ingen synlig 
drenering. Eier opplyser om at det er gravd opp 
ca 0,5 meter jord mot sør og lagt stein mot 
mur. Grunnmur er sparesteinmur, med mye 
stein som er stabilisert i betong. Terreng rundt 
bolig er forholdsvis flatt. Ukjent type avløpsrør 
og ukjent type vannledning.

TG:3 er gitt på følgende:
- Etasjeskille/gulv mot grunn: Det er registrert 
symptom på aktivitet fra skadedyr Målt 
høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele 
rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i 
standardens krav til godkjente måleavvik. Det 
registreres spor etter stripet borebille (mott) i 
etasjeskille over kjeller. Det er ikke kledd under 
utvendig utstikk av etasjeskille under 1.etasje 
mot vest. Det ble målt 30 mm høydeforskjell på 
gulv i soverom mot nord. Det ble målt 15 mm 
høydeforskjell på gulv i stue i 1.etasje. Det ble 
målt 35 mm høydeforskjell på gulv i gang i 
1.etasje. Det ble målt 90 mm høydeforskjell på 
gulv i stue i 2.etasje. Det ble målt 85 mm 
høydeforskjell på gulv i TV-stue i 2.etasje. Det 
ble målt 45 mm høydeforskjell på gulv i kjøkken i 
2.etasje og i soverom i 2.etasje.
- Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å 
tåle normal bruk etter dagens krav.
- Bad 1.etg: Eier oplyser om at elektriske 
varmekabler i gulv mangler jording.
- Bad 2.etg: Det er påvist at høydeforskjell fra 
topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved 
dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist 
sprekker i fliser. Rommet har ingen ventilasjon

- Wc: Toalettrom har ingen ventilering fra 
rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å 
kunne gi TG 0/1.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som kan kreve 
tiltak):
- Nedløp og beslag: Det mangler nedløpsrør fra 
altan.
- Veggkonstruksjon: Profilen på vannstokk nede 
på vegg er hugget/skjært av. Eier opplyser om 
at det tidligere har vært montert plastkledning 
utenpå den opprinnelioge kledningen.
- Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig 
ventilering av takkonstruksjonen. Det 
registreres spor etter stripet borebille (mott) i 
takkonstruksjon. Usikkert om det er aktivitet.
- Vinduer: Vinduer mot vest i stuer i 1.- og 
2.etasje har punktert glass. Vinduer har ikke 
barnesikring. Det mangler hasper på vindu i 
soverom i 2.etasje. Vindu på bad i 2.etasje har 
sprekke i glass. Vinduer mot altan i 2.etasje har 
råteskade og er ikke montert riktig, i forhold til 
utvendig tetting.
- Dører: Terrassedør i 2.etasje har defekt 
låsekasse. Døren låses med en påmontert 
ekstra lås. Terskel på karm til altandør i 2.etasje 
er provisorisk montert. Terskel på 
hovedinngangsdør har råteskade.
- Overflater: Det er bom (hulrom) under fliser i 
vindfang i 1.etasje.
- Rom under terreng: Plater på vegg er fjernet 
på mur mot vest på grunn av fuktinnsig i 
grunnmur. Det ble ikke registrert problemer med 
fukt i kjeller med dagens bruk. Det er normalt 
med noe fuktinnsig i nedre del av grunnmur og i 
kjellergulv. Det var ikke vanlig med plast eller 
isolasjon i støpte kjellergulv på den tiden. Kjeller 
i boliger fra denne tiden fungerer som regel 
greit, så lenge de ikke innredes med organiske 
materialer.
- Innvendige trapper: Det mangler håndløper på 
vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større 
enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Innvendige dører: Det er påvist avvik som 
tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. 
Enkelte dører har skjevheter, som er normalt 
med tanke på alder.
- Bad 1.etg: Sluk er ikke kontrollert på grunn av 
at det ligger en slukrist av plast under den 
øverste slukristen. Rommet har kun naturlig 
ventilasjon. Våtrommet mangler 
tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

- Bad 2.etg: Over halvparten av forventet 
brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Mer enn 
halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
membranløsningen.
- Kjøkken 1. etg: Gulvbelegget er ikke klemt i 
klemring til sluket. Det ligger et mindre 
gulvbelegg under som er klemt til sluket.
- Kjøkken 2.etg: Avtrekksvifte fungerte ikke på 
befaringsdagen. 
- Elektrisk anlegg: Det er sikringsskap med 
automatsikringer. Sikringsskap i trappegeng mot 
kjeller har jordfeilautomatsikringer. Det er 
påbegynt arbeid med montering av elektrisk 
anlegg i kjeller.
- Grunnmur og fundamenter: Det registreres 
byggskum rundt kjellervinduer og rundt 
kjellerdør. Byggskum er ikke egnet til å stå 
åpent i dagen.

TG:2 er gitt på følgende (avvik som ikke krever 
umiddelbare tiltak):
- Taktekking: Mer enn halvparten av forventet 
brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn 
halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
undertak. Det er merke etter fukt på undertak. 
Dette var tørt på befaringsdagen.
- Balkonger, terrasser og rom under balkonger: 
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til 
rekkverkshøyder.
- Bad 2.etg: Det er vindu/dør med ikke 
fuktbestandige materialer i våtsonen 
(dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er 
uegnet. Vinduet og døren er plassert i våtsone 
til dusj. Våtsone på vegg i bad er minimum 1 
meter til side for dusj.
- Kjøkken 2.etg: Bunnplate i benkeskap under 
vask har svelling på grunn av fukt.
- Vannledninger: Mer enn halvparten av 
forventet brukstid er oppbrukt på innvendige 
vannledninger.
- Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet 
brukstid er oppbrukt på innvendige 
avløpsledninger. 
- Varmtvannstank: Det er påvist at 
varmtvannstank er over 20 år.
- Drenering: Mer enn halvparten av forventet 
levetid på drenering er overskredet.
- Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn 
halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten 
av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige 
vannledninger.
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Det er oppført et uthus på eiendommen. 
Uthuset er oppført med trekledning på utvendig 
fasade. Det er saltakkonstruksjon av tre. Taket 
er tekket med papp og lysplater av plast. Det 
registreres stedvis råte på undertak. Det 
mangler noe papp på taket. Det gjenstår 
arbeider med bygget. Uthuset er kun enkelt 
beskrevet. Det 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 03.10.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Kun varmekabler på soverom i 1. etasje og på 
bad i 2. etasje i hovedboligen.  

Peisovn i stuene i 1. og 2. etasje. 

Ellers elektrisk oppvarming.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Megler har oppfordret eier til å innhente 
energiattest for eiendommen, men denne er 
ikke fremlagt for megler. Interessenter bør 
derfor legge til grunn at eiendommen har 
energiklasse G.

Beskaffenhet:
En parkerer i gruset gårdsrom med el-bil lader, 
videre er det tilhørende garasje/uthus som i 
dag er innredet med 2 boder og arbeidsrom. 

Videre kommer en til frodig hage som er flott 
beplantet, en lite grønn oase midt i sentrum 
hvor en oppholder seg privat, usjenert og med 
gode solforhold vendt mot vest. 

Garasje/uthuset med boder ble opprinnelig 
oppført i ca. 1953 og det ble da undertegnet en 
avtale om at eier av Øvregata 148 forplikter seg 
å fjerne bygningen når som helst når 
"bygningsrådet" forlanger det. 

Eiendommen har ikke klarlagte grenser, og avvik 
ved oppmåling kan forekomme. Arealet er 
hentet fra Fonnakart. Før en eventuell søknad 
om utvidelse av boligen eller byggesøknad om 
garasje, uthus, boder etc., må grensene bli 
klarlagt. Kostnad ved oppmåling tilkommer.

Tomteareal:
498.7 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
814 325,- for 2020
Sekundær formuesverdi 2 931 570,- for 2020

Kommunale avgifter:
18 648,- per år.
Herav:

Kommunale avgifter: kr 12 686,-
Renovasjon HIM: kr. 5 962,-

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

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:
I 1. etasje: 
Kun oppvaskmaskin, komfyr og kjøl/fryseskap 
medfølger i handelen. 

I 2. etasje: 
Kun oppvaskmaskin og komfyr medfølger i 
handelen.

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

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse for tomannsbolig eller garasje. 
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 ferdigattest for balkong og 
mindre endringer i 1. etasje, datert 06.12.1958.

Det foreligger ferdigattest for pipeforing, datert 
06.04.2021.

Plassering av trapp mellom 1. etasje og 2. etasje 
avviker fra mottatte tegninger og er ikke 
omsøkt/godkjent i Haugesund kommune. Endret 
adkomst til hovedboligen 1. etasje via tidligere 
hall/soverom, utifra tegninger er dette ikke 
omsøkt/godkjent i Haugesund kommune. 

Mottatte tegninger er med uinnredet loftsrom, 
endring til loftstue eller annet rom for varig 
opphold er ikke omsøkt/godkjent i Haugesund 
kommune. 

Som kjøper overtar man risikoen rundt det som 
måtte være ulovlig ved boligen, og man kan 
risikere overtredelsesgebyr, samt at tiltaket må 
rives/tilbakeføres til opprinnelig godkjent bruk. 
Dog kan det sendes søknad til kommunen for 
godkjenning av tiltaket, men da må nåtidens 
forskriftskrav må være oppfylt. Kjøper bærer da 
risiko for godkjenning.
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Diverse:
Det er gjort utskiftninger på vinduer i boligen 
som trolig/veldig sannsynlig ikke er godkjent av 
Haugesund kommune/Byantikvaren i 
Haugesund kommune, materialer i PVC eller 
lignende. 

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.

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

Branncelleinndeleingen er trolig iht. eldre krav 
og samsvarer naturlig nok ikke til dagens 
byggteknisk forskrift. Det er ikke
observert brannskillende konstruksjon mellom 
boenheter.

Loft har ikke godkjent rømningsvei. Avvik i 
forhold til dagens krav, men ikke avvik i forhold 
til krav som var gjeldende når boligen ble 
bygget.

Sammendrag selgers egenerklæring:
Se selgers egenerklæringsskjema vedlagt i 
salgsoppgaven.

Regulering:
Eiendommen ligger utenfor regulert område, 
men er i kommuneplanens arealdel merket som 
"gul", dvs. at kommunale myndigheter ser på 
området som et fremtidig boligområde. 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.

Øvregata 148 ligger i Hensynssone H570 
Bevaring kulturmiljø (alle arbeider på 
eksteriør/fasader/takflater må avklares med 
byantikvar), samt Hensynssone H350 Brann-
/eksplosjonsfare.

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

1106/40/831:
18.12.1915 - Dokumentnr: 900139 - Best. om 
vann/kloakkledn.
Bestemmelse om veg 
(Megler har forsøkt å innhente servitutten, men 
denne har ikke latt seg finne i Digitalarkivet)

14.01.1955 - Dokumentnr: 36 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. 
garasje.  

29.10.1915 - Dokumentnr: 900051 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1106 Gnr:30 Bnr:232 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  
(Megler har forsøkt å innhente servitutten, men 
denne har ikke latt seg finne i Digitalarkivet)

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. 59 850,-
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.
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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 
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:
Salgsoppgaven er sist oppdatert 03.10.2022

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.

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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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.
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