
Prisant: 4 990 000 + omkHaugesund - Nordre Bydel
Skifervegen 10, 5516 Haugesund



Å kjøpe eiendom                                                                       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
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DIN MEGLER PÅ 
DENNE EIENDOMMEN:

Asbjørn Hovland
Eiendomsmeglerfullmektig

T: 91 30 77 90

asbjorn@meglerhuset-rele.no

Asbjørn Hovland har lang erfaring som

eiendomsutvikler, noe som ga en naturlig overgang

til eiendomsmeglerbransjen. Asbjørn har en

brennende stå-på-vilje og er alltid positiv. Han tok

Bachelorgrad i Eiendomsmegling ved BI i

Stavanger.
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Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 22 Bnr. 546

i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 4 990 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 245 m2

Bra: 270 m2

TOMT:

783 m2 Eiet



Standard

Et hjem  
hvor familien 
kan vokse...

Velkommen til Skifervegen 10! Dette er en velholdt og svært innholdsrik enebolig, helt

ideell for en familie enten barna er små eller store. Boligens planløsning er utformet slik

at bruken av rommene enkelt kan tilpasses etter hvert som tiden går og barna vokser.

Her er tre store etasjer, hvorav del av underetasjen er perfekt som lekeavdeling for de

minste eller ungdomsavdeling for de største.  

Boligen har blant annet bad/wc-rom i samtlige etasjer, og masse lagringsmuligheter i

flere boder og garasje. Eiendommen har herlig, plenbelagt hage, og på den store

terrassen kan dere nyte lange sommerdager med grilling og soling. Store deler av

eiendommen er skjermet med hekk. 

I Skifervegen 10 er det rom for hygge, rom for familien, rom for barna  

og rom for å trekke seg tilbake. Kanskje blir det deres nye hjem?
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Stuen i hovedetasjen er utrolig romslig! Den består av flere soner og har mange innredningsmuligheter.
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Stuen har vedovn, samt utgang til stor, solrik terrasse.

14 14HAUGESUND SKIFERVEGEN 10



Store vindusflater sørger for masse naturlig lys.
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Familiens kokkespire vil sette pris på det romslige kjøkkenet!
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Boligen har hele fem soverom; Fire i 2. etasje og ett i underetasjen (byggemeldt som

disp. rom). Fra hovedsoverommet i 2. etasje er det utgang til altan.
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Pent, helfliset baderom i 2. etasje med badekar, dusjnisje og dobbel servant.
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Til venstre: Wc-rom i hovedetasje. Over: Bad i underetasje. Under Vaskerom i hhv hovedetasje og underetasje.
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Flott opparbeidet hage og asfaltert gårdsrom.
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Herlig, solrik terrasse som er delvis overbygget.
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Gode parkeringsmuligheter i garasje og gårdsrom.
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Haugesund
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Her vil  
dere trives...
Et barnevennlig, rolig og veletablert område.

Skifervegen 10 har en barnevennlig beliggenhet i et rolig, veletablert boligområde.

Eiendommen ligger i en blindvei og er således skjermet for gjennomgangstrafikk. Det er

umiddelbar nærhet til lekeplass, og ellers kort vei til park og fantastiske

rekreasjonsområder i Byheiene, Kattanakk og Vangen. 

Bestig "Nuten" en solfylt søndag og opplev den fantastiske utsikten over Haugesund

by og mot havet i vest. Flott turvei rundt Skeisvatnet, samt barnevennlig badeplass.  

Gangavstand til barnehage, skole (Austrheim skolekrets) og bydelshus. I nærområdet

finner dere i tillegg park og Haugesund Ridesenter med et bredt tilbud for både store

og små. Gåturen inn til Haugesund sentrum tar omlag 50 minutter - med bil ca. 8

minutter.



Planløsning

Innhold
Funskjonell og sosial planløsning!

Enebolig oppført over tre etasjer, som inneholder: 

1. etasje: Hall med trapp, stue, kjøkken, vaskerom og wc-rom. 

2. etasje: Gang med trapp, 4 soverom og bad. 

Underetasje: Gang med trapp, kjellerstue, soverom, bad, vaskerom, hobbyrom og bod. 

I tillegg er det garasje med 2 plan (samlet BRA 63 m2) og automatisk port, samt utebod

(ikke byggemeldt) på eiendommen.
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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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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 100 m2

1.

BRA 74 m2

2.



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

BRA 96 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 96 m2
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Del 2 - Skifervegen 10

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

Oppdragsnummer:
218546

Adresse:
Skifervegen 10, 5516 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 22 Bnr. 546 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Sonja Åsbø Lundemoen

Prisantydning:
4 990 000,-

Kjøpers omkostninger:
124 750,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
137 102,- (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,-.

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Selveier

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

Standard:
Velkommen til Skifervegen 10! Dette er en
velholdt og svært innholdsrik enebolig, helt
ideell for en familie enten barna er små eller
store. Boligens planløsning er utformet slik at
bruken av rommene enkelt kan tilpasses etter
hvert som tiden går og barna vokser. Her er tre
store etasjer, hvorav del av underetasjen er
perfekt som lekeavdeling for de minste eller
ungdomsavdeling for de største.  

Boligen har blant annet bad/wc-rom i samtlige
etasjer, og masse lagringsmuligheter i flere
boder og garasje. Eiendommen har herlig,
plenbelagt hage, og på den store terrassen kan
dere nyte lange sommerdager med grilling og
soling. Store deler av eiendommen er skjermet
med hekk. 

Hovedetasjen er selve hjertet i boligen, med
store, luftige rom som innbyr til sosialt samvær.
I stuen er det mange innredningsmuligheter!
Vedovnen byr på hygge og varme på kalde
vinterdager. 

Kjøkkenet er meget romslig, med god plass til
spisegruppe. Innredningen har mye skap og
skuffer, samt stor benkeplate. Induksjonstopp
og komfyr ble skiftet i 2015. 

Fra hallen er det trapp til loftsetasje og
underetasje. God plass for yttertøy og sko i
hallen og på vaskerom med bi-inngang.
Vaskerommet har flislagt gulv - Enkelt å
rengjøre. 

Gjeste-wc med klosett og vask. 

Loftsetasjen har 4 gode soverom, hvorav
hovedsoverom har egen utgang til altan. 

Pent, helfliset baderom med hjørnebadekar,
dusjnisje, klosett og dobbel servant nedfelt i
nyere baderomsinnredning fra Ikea. 

I underetasjen er det kjellerstue, som kan
benyttes som f.eks tv-stue, lekerom, gjesterom,
ungdomsavdeling, kontor e.l. 

Stort vaskerom med egen inngang. Opplegg for
vaskemaskin og tørketrommel. Utslagsvask.
Veggmonterte skap og flisbelagt gulv.
Strømtavle og strømmåler er installert her. 

Underetasjen har ellers god oppbevaringsplass
i bod og hobbyrom. 

Overflater: 
Gulv: Hovedsakelig laminat, fliser, betongdekke i
hobbyrom.  
Vegger: Hovedsakelig malte og tapetserte
bygningsplater, smartpanel i kjellerstue, fliser,
baderomsplater i våtsome bad i underetasje. 

Himlinger: Hovedsakelig malt panel, malte
bygningsplater.  

For øvrig kan boligen skilte med: 
- Balansert ventilasjon 
- Sentralstøvsuger 
- Vannbåren varme 
- Automatsikringer og nyere strømmåler

Areal:
P-rom: 245 m2

Bra: 270 m2

P-rom innhold:
1. etasje: Hall, stue, kjøkken, vaskerom og wc-
rom. 
2. etasje: Gang, 4 soverom og bad. 
Underetasje: Gang, kjellerstue, soverom, bad og
vaskerom.

Bruksareal per etasje:
U.etg. 96 kvm. - 1.etg. 100 kvm. - 2.etg. 74 kvm.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2002

Antall soverom:
5 soverom

Antall rom:
8 rom

Parkering:
Eiendommen har garasje og god plass til flere
biler i asfaltert gårdsrom.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: 
Byggegrunnen er ukjent, men boligen er mest
sannsynlig oppført på stabile masser som
fylling og drenerende masser. Drenering fra
byggeår. Bindingsverk av tre. Kledning fra
byggeår. Hvitmalte trebord. Standard sperretak.
Dette gjelder også garasje. Taket er tekket med
panner. Gjelder også garasje. Vinduer fra
byggeår. Ytterdører av tre. Automatisk
garasjeport. Innvendige dører i tre. Ny
terrassedør i 2008. Trapper av betong.
Innvendig trapp i behandlet furu. Stor terrasse
mot sør og vest. Terrasse mot vest er delvis
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overbygget. Luftebalkong i andre etasje mot
sør. Pipe oppført i leca. Flott plassbygget peis.
Feieluke i kjeller. 
Se tilstandsrapport for en mer detaljert
beskrivelse av boligens tekniske tilstand. 

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Tom Erik Tørring
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk oppvarming, samt vedfyring. Det er
vedovn i stue i hovedetasje. Det er installert
vannbåren varme boligen. Det er noe mangler
på varmeanlegg for å få romtermostater til å
fungere. Boligen har balansert ventilasjon.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket D - GRØNN

Beskaffenhet:
Tomta er pent opparbeidet med hage og
asfaltert gårdsrom. I hagen er det plen, busker
og tre. Store deler av eiendommen er
omkranset av hekk. 

Tomteareal:
783 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

Ligningsverdi:
1 160 000,- for 2017

Kommunale avgifter:
23 266,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av
vannforbruk i enkelte kommuner og avvik vil
forekomme. Renovasjons- avgiften kan også
komme i tillegg til kommunale avgifter i enkelte
kommuner.

Tilbehør:
Dersom annet ikke fremgår av salgsoppgaven
medfølger kun integrerte hvitevarer. Merk at
hvitevarer kan fremstå som integrerte, men
allikevel være frittstående. Kjøper bør derfor
med forbehold spesifisere hvilke hvitevarer
som ønskes med i handelen.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet kommunalt
vannledningsnett og avløpsnett via private
stikkledninger. Kommunal vei.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for enebolig foreligger ikke. Det er
utstedt midlertidig brukstillatelse foreligger for
nybygg - Enebolig, datert 21.03.2003. 

Ferdigattest foreligger for garasje og
forlengelse av altan, datert 29.06.2016.

Diverse:
Benevnelser på rom i salgsoppgave samt
selgers bruk av rom kan være i strid med
byggeforskrifter selv om de er målverdige.
Soverom i underetasje er byggemeldt som
disponibelt rom. Utebod er ikke byggemeldt.

Vesentlige mangler:
Takstmann registrerte spor etter fukt i altandør
ved luftebalkong i andre etasje. Også spor i
laminat etter dette. Selger opplyser at skaden
oppsto da altandøra stod åpen og det regnet
inn på laminaten. Ny karm i altandør ble satt
inn av Berge sag i 2017. Vannbåren varme: Det
er noe mangler i varmeanlegg for å få trådløse
romtermostater operasjonelle. Garasje: Det
mangler trapp til øvre plan i garasje.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig
regulert til boligformål. Området som grenser til
eiendommen er regulert til lekeplass/
uteopphold. Kopi av reguleringsbestemmelser
og kart, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Heftelser i eiendomsrett: 
2001/4292-2/46 31.08.2001: URÅDIGHET.
Forbud mot salg av ubebygd tomt. 
2001/4292-3/46 31.08.2001: ERKLÆRING/
AVTALE. Rett for kommunen til å anlegge og

vedlikeholde ledninger m.m.

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag: 
Fastpris: 49 028,- 
Markedspakke: kr. 20 900,- 
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,- 

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

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 boligkjøper-forsikring. 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 rettsområdet i
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr.
2800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP
forsikring. Forsikringen tegnes senest på
kontraktsmøtet. Pris for borettslaget: kr.
4100/6900,- selveier og aksjeleilighet: kr. 7100/
9900,- enebolig,  tomanns-bolig, rekkehus,
fritidsbolig og tomt: kr. 11100/13900,-.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Finansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med Danske Bank i
Haugesund som sikrer kunder av Meglerhuset
Rele fordelaktige betingelser i banken. Megler
kan formidle kontakt med rådgiver i banken
dersom dette er ønskelig. Meglerhuset Rele
mottar provisjon fra Danske Bank.
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Salgsoppgavedato:
2018-11-29

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

Boligen selges 
”som den er – as is”:
Handelen følger lov om avhending av fast
eigedom (avhendingslova). Eiendommen selges
”som den er – as is” jmf. avhendingslova §3-9.

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

Kontakt:
Asbjørn Hovland
Eiendomsmeglerfullmektig
Tlf: 91 30 77 90
asbjorn@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik

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

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

I forbrukerforhold (dvs. 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. 

For annen viktig informasjon om salg- og
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om
budgivning se side ved budskjema.
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Nabolagsprofil
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VEDLEGG

Egenerklæring
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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VEDLEGG

Energiattest
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Energiattest
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Energiattest
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VEDLEGG

Midlertidig brukstillatelse
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VEDLEGG

Ferdigattest
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VEDLEGG

Bygningstegninger
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Bygningstegninger
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VEDLEGG

Bygningstegninger
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Bygningstegninger
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Bygningstegninger
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VEDLEGG

Reguleringskart
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Budskjema
For eiendommen: Skifervegen 10, 5516 Haugesund
Gnr. 22 Bnr. 546 i Haugesund
Oppdragsnummer: 218546
basert på salgsoppgave datert 2018-11-29
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Asbjørn Hovland  /  T: 91 30 77 90  / asbjorn@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139  /  5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  / meglerhuset-rele.no


