
Prisant: 1 300 000
-1 400 000 + omk

Haugesund - Nordre Bydel
Dukkelunden, 5518 Haugesund
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                                                                       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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ØyvindHasseløy
Eiendomsmegler MNEF

T: 92 06 35 07

oyvind@meglerhuset-rele.no

Øyvind Hasseløy er med sitt enorme nettverk, glimt i 

øyet og forkjærlighet for den gode samtalen et kjent 

og kjært fjes i Haugesund. Øyvind er en av våre mest 

erfarne og best lokalkjente meglere, også når det 

gjelder hyttemarkedet. Han har en energi og et 

pågangsmot som smitter over på både kolleger og 

kunder.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Del 1 - Dukkelunden

Eiendommen
Bilder  -  Området
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Tomter

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 23 Bnr. 745, 744 

og 741 i Hagesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 300 000-1 400 000 + omk.

TOMT:

Eiede tomter



Høydepunkter

5 sentrale 
boligtomter på 
attraktive Gard

5 sentrale boligtomter med attraktiv beliggenhet nær Gard skole. Tomtene er solrike og 

med en meget barnevennlig beliggenhet. To av tomtene er allerede solgt, og resterende 

tomter legges nå ut for salg.

Tomtene er byggemodnet med fremlagt vei, vann og kloakk og vegen frem til tomtene 

vil også bli asfaltert. 

Prisantydninger:

Tomt 1: kr. 1.400 000.- Areal: 556 kvm - Ledig

Tomt 2:kr. 1.400.000.- Areal: 628 kvm - Ledig

Tomt 3: Solgt

Tomt 4: Solgt

Tomt 5: kr. 1.300.000.- Areal: 660 kvm - Ledig

Tomtene er ikke oppmålt og avvik ved oppmåling kan forekomme.

De får ingen gjennomgangstrafikk, og det anlegges i disse dager ny sykkel- og gangvei 

foran tomtene (nye lysmaster).

Selger opplyser også at det ikke er noe form for byggeklausul på tomtene. Det vil si at 

kjøper av tomtene ikke er bundet av valg av leverandør eller entreprenør. Dog må kjøper 

forholde seg til de begrensninger og vilkår som fremkommer av de gjeldende 

planbestemmelsene for området.
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Nærområde: Gard skole, Gard barnehage og Kvalsvik badeplass
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Haugesund
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Attraktiv 
beliggenhet nær 
Gard skole...
Tomtene har en sentral beliggenhet, like nord for Gard skole. Meget barnevennlig og 

etablert boligområde. Her er også umiddelbar nærhet til Gard barnehage.

Tomtene ligger i kort avstand fra Gardsenteret. Her finner man blant annet lege, 

matvarebutikk, apotek og frisør.  Forøvrig Esso bensinstasjon i kort gangavtand.

Området er et godt utgangspunkt for flotte turer både rundt Kvalsvik og i 

Vangen/Djupadalen. Dette er områder som blir benyttet til turgåing hele året. Her er 

videre bademuligheter om sommeren.
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Del 2 - Dukkelunden

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0291/19

Adresse:
Dukkelunden, 5518 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 23 Bnr. 745, 744 og 741 i Haugesund
kommune

Eiers navn:
RTB Holding AS

Prisantydning:
1 300 000-1 400 000,-

Kjøpers omkostninger:
Tomt 1 og 2: Prisantydning kr. 1.400.000,-
Omk: 
35 000,- Dokumentavgift (2,5%)
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,-.

Tomt 5: Prisantydning kr. 1.300.000,-
Omk: 
32 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
45 372,- (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:
Tomter

Eierform:
Eiet

Tomt/Eierform:
Eiede tomter

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommene etter nærmere 
avtale mellom partene.

Vei, vann og avløp:
Tomtene er byggemodnet med fremlagt vei, 
vann og kloakk i følge selger. Vegen frem til 
tomtene vil også bli asfaltert.

Tomt 1 (bnr. 745) har adkomst via offentlig vei. 
For tomt 2-5 er veien regulert som felles 
avkjørsel (fra offentlig vei). Veirettene skal 
registreres i skjøtene når tomtene formelt 
selges.

Ved oppføring av boligbygg på tomtene må det 
påregnes tilkoblingsavgifter til det offentlige 
vann- og avløpsnettet. Det vil da bli beregnet 
årlige kommunale eiendomsavgifter. Grunnlaget 
for fakturering av kommunale avgifter er de 
enkelte satser som kommunestyret vedtar 
hvert år.

Diverse:
Tomt 2-5 (bnr. 744, 743, 742 og 741) har andel i 
realsameie (1/4 av gnr. 23, bnr. 740). Felles vei 
som skal eies og driftes av tomt 2-5.

Lekeplassen som skal bygges iht. 
detaljreguleringen er overdratt til Haugesund 
kommune. Kommunen overtar altså lekeplassen, 
og er ansvarlig for utbyggingen. Tomtene i 
Dukkelunden 7 er dermed fritatt for vedlikehold 
vedr. denne i fremtiden.

Regulering:
Tomtene ligger i et område som omfattes av 
kommuneplanen i Haugesund (id: 1106PLAN-KP3, 
arealbruk: boligbebyggelse, nåværende), 
detaljregulering for Dukkelunden 7 (id: RL1788, 
formål: boligbebyggelse-frittliggende 
småhusbebyggelse, feltnavn: BF2) og 
reguleringsplan felt y - nordøstre bydel I (id: 
RL855). Bestemmelsene for alle de overnevnte 
planer er gjeldende.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg 
spesielt godt inn i de gjeldende bestemmelsene 
for området, samt ta kontakt med megler og 
kommune dersom noe er uklart. Kjøper har 
undersøkelsesplikt iht avl § 4-9.

Utdrag fra detaljreguleringen:
BF2 - Frittliggende småhusbebyggelse:

§10 I området skal det oppføres frittliggende 
småhusbebyggelse med tilhørende anlegg.
Det tillates oppført en boenhet pr. tomt.

§11 Bebyggelse skal plasseres innenfor satt 
byggegrense på plankart.

§12 For hver tomt skal det avsettes plass til 2 
biloppstillingsplasser og 3 sykkel p –plasser.

§13 Høyder skal ikke overstige følgende 
byggehøyder med antall meter målt fra 
gjennomsnittlig
planert terreng:
a) Bygninger med skrå tak - gesimshøyde inntil 
6 meter og maksimal møne høyde inntil
8 meter.
b) Bygninger med flatt tak – gesimshøyde inntil 
7 meter. Det vil tillates trapperom med
høyde inntil 9 meter.

§14 Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 
30 % av tomtas nettoareal, inklusive garasje.

§15 Garasje tillates oppført utenfor 
byggegrense og med maks byggehøyde inntil 
4,5 meter
for skrå tak og 3,5 meter for flate tak fra 
gjennomsnittlig planert terreng (jf. 
Kommuneplan
2014 – 2030, § 71,2,). Garasje skal tilpasses 
bebyggelsen på eiendommen
med hensyn til utforming og material-og 
fargevalg.

§16 Ved tomt 5 er det markert risikogrenser i 
en 20 m sone langs avløpstunnelen. Det vil si
10 m ut på hver siden av senter linje tunnel. 
Det er mulig å bygge over tunnel men det
må utarbeides en plan for å sikre tunnel under 
byggearbeider.

Videre skal hjemmelshaver (selger) av gnr. 23, 
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bnr. 28 opparbeide og ferdigstille lekeplass, 
samt kjørevei (tomt 2-5, tomt 1 har egen 
adkomst) før bygninger og anlegg tas i bruk. 
Hjemmelshaver er videre ansvarlig for at det 
sendes inn teknisk plan/rørleggermelding iht. VA 
norm til godkjenning før utbygging, samt 
ansvarlig for at branndekning og branntekniske 
forhold avklares med Brannvesenet før 
utbygging.

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

09.09.1946 - Dokumentnr: 1927 - Bestemmelse 
om gjerde

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

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

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

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

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

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

17.01.1959 - Dokumentnr: 75 - Bestemmelse om 
veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:36 
Bestemmelse om kloakkledning  

Gjelder denne registerenheten med flere 

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

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

09.10.1962 - Dokumentnr: 2099 - Skjønn
Gjelder denne registerenheten med flere

Konsesjonsplikt:
Eiendommene er ubebygd, og kjøper må fylle ut 
egenerklæring om konsjesjonsfrihet.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag fastprisbasert.
Fastpris per tomt: Kr. 43.750,-

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

Lov om hvitvasking
Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og 
terrorfinansiering at meglerforetaket er 
forpliktet til å foreta kundekontroll av begge 
parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette 
i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og 
for kjøper på tidspunkt for bud. I tillegg til dette 
vil det bli kontrollert legitimasjon i forbindelse 
med kontraktsinngåelse. 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.

Boligselgerforsikring:
Selger er et selskap (AS) som driver med 
eiendom og har ikke anledning til å tegne 
boligselgerforsikring. Kjøper har samme 
rettigheter etter avhendingsloven, uavhengig av 
om selger har tegnet boligselgerforsikring eller 
ikke.

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: kr. 
4.100/6.900,-, selveier og aksjeleilighet: kr. 
7.400/10.200,-, enebolig, tomannsbolig, rekkehus 
og tomt: kr. 11.500/14.400,-. 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.

Salgsoppgavedato:
14.03.2020

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/

Lovanvendelse:
Eiendommen selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Tomten overdras 
således slik den fremstår ved besiktigelse med 
åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er 
basert på selgers opplysninger og meglers 
egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette 
seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle 
vedlegg til denne. Videre oppfordres alle 
interessenter til å sette seg inn i 
egenerklæringen fra selger som er inntatt i 
salgsoppgaven samt til å undersøke 
eiendommen nøye, gjerne sammen med 
fagkyndig person før bud inngis.
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Tomten har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved tomten som selger kjente eller 
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til 
å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder 
likevel bare dersom man kan gå ut fra at det 
har virket inn på avtalen at opplysningene ikke 
ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om 
tomten, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom tomten ikke er i samsvar med 
opplysninger som er gitt i annonse, 
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på 
vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare 
dersom man kan gå ut fra at opplysningene har 
virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte 
er blitt rettet i tide.
3) Når tomten er i vesentlig dårligere stand enn 
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra 
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-
9.

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:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92063507
oyvind@meglerhuset-rele.no

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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Mine notater:
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Oversiktskart
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©Norkart 2020

04.03.2020
Målestokk:
Utskriftsdato:

Eiendom:

1:2000Haugesund kommune

23/745

UTM-32

Kommuneplankart

Adresse:

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Kommuneplan
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Eiendom:

1:1000Haugesund kommune
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Reguleringsplankart

Adresse:

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
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Reguleringsplan
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Tegnforklaring
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RL1788 Saksnr: 18/532  Side 1 av 3 
 

PLANBESTEMMELSER FOR DUKKELUNDEN 7 – RL 1788 
Gnr/Bnr 23/28, 23/715, 23/718 og 23/1178 - Haugesund Kommune 

24.04.2019. 
 
 

Vedtatt av Haugesund bystyre 15.05.19. Saksnr 18/532. 
Endring av plan og bestemmelser vedtatt av Utvalg for plan og miljø 13.02.20. Saksnr 18/532. 
 
     
Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med  
avgrensningslinje.  
 
Området reguleres til følgende formål: 
 
1. FELLESBESTEMMELSER 
 
2. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

• Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
• Lek 
 

3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

• Kjøreveg 
 

4. Grønnstruktur 
 

• Turveg  
• Friområde 

  
5. HENSYNSSONE 
  

• Frisikt 
• Krav vedr. infrastruktur 

 
6. REKKEFØLGEKRAV 
 
 
1. FELLESBESTEMMELSER 
 
§1 Ny bebyggelse skal ha god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med 

respekt for både naturgitte og bygde omgivelser. Det skal velges materialer, produkter 
og tekniske løsninger med lang levetid og som er lite forurensede, som sørger for et 
godt inneklima med hensyn på så vel luftkvalitet som støynivå og dagslysnivå.  

 
§2 Boliger skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass 

med god kvalitet.  
 
§3 Prinsippene for universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse, lekeplass, 

adkomstforhold, vei og turvei så langt det er mulig.  
 
§4 Miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, 

eller til de enhver tid gjeldende forskrifter, vedtekter og retningslinjer som erstatter dis-
se, skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget, og nødvendige støytiltak.  

Planbestemmelser
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§5 Eksisterende bygninger på området kan rives. Søknad om tillatelse til tiltak må sendes 
før eller i forbindelse med byggesøknad for tomt 1 og 2.  

 
§6 Før utbygging må det sendes inn teknisk plan/rørleggermelding til godkjenning. 

Branndekning og andre branntekniske forhold skal avklares med brannvesen.  
 
§7 For hver tomt skal det opparbeides godkjent uteoppholdsareal ifht. krav satt i bestem-

melser og retningslinjer for Kommuneplanens arealdel for Haugesund.  
 

• 150 m2 privat uteoppholdsareal.  
• Areal skal være på terreng.  
• Areal skal ikke være brattere enn 1:3 

 
§8      Det skal utføres nødvendige tiltak som hindrer spredning av fremmede arter i                        
          planområdet. 

 
 
2. BEBYGGELSE OG ANLEGG. 
 
BF1 - Frittliggende småhusbebyggelse 
 
§9 Hele BF1 ligger innenfor hensynssone H410, se §22. I tillegg gjelder planbestemmel-

sene for RL855 for dette området. 
 
 
BF2 - Frittliggende småhusbebyggelse 
 
§10 I området skal det oppføres frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. 

Det tillates oppført en boenhet pr. tomt. 
 
§11 Bebyggelse skal plasseres innenfor satt byggegrense på plankart.  
 
§12 For hver tomt skal det avsettes plass til 2 biloppstillingsplasser og 3 sykkel p –plasser. 
 
§13 Høyder skal ikke overstige følgende byggehøyder med antall meter målt fra gjennom-

snittlig planert terreng:  
 

a) Bygninger med skrå tak - gesimshøyde inntil 6 meter og maksimal møne høyde inn-
til 8 meter.  

 
b) Bygninger med flatt tak – gesimshøyde inntil 7 meter. Det vil tillates trapperom med 
høyde inntil 9 meter.  

 
§14 Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 30 % av tomtas nettoareal, inklusive ga-

rasje.  
 
§15 Garasje tillates oppført utenfor byggegrense og med maks byggehøyde inntil 4,5 me-

ter for skrå tak og 3,5 meter for flate tak fra gjennomsnittlig planert terreng (jf. Kom-
muneplan 2014 – 2030, § 71,2,). Garasje skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen 
med hensyn til utforming og material-og fargevalg.  

 
§16 Ved tomt 5 er det markert risikogrenser i en 20 m sone langs avløpstunnelen. Det vil si 

10 m ut på hver siden av senter linje tunnel. Det er mulig å bygge over tunnel men det 
må utarbeides en plan for å sikre tunnel under byggearbeider.  
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§17 Lekeplass skal opparbeides iht. plankart.   
 

Før utbygging skal det utarbeides situasjonsplan som viser utforming av lekeplass. Si-
tuasjonsplan skal godkjennes av kommunen. Lekeplass skal sikres med forstøtnings-
mur og gjerde mot fjellskrenter og andre potensielle farer før den tas i bruk. 
 

3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
Kjøreveg - KV. 
 
§18 Kjøreveg skal opparbeides iht. plankart. Den skal nyttes til adkomstvei for tomt 2-5. 

Kjørevegen er felles for tomtene 2 – 5.  
            
4. GRØNNSTRUKTUR  
 
Offentlig Turvei  
 
§19 Haugesund Kommune er ansvarlig for en eventuell opparbeidelse av turveien med 

tilhørende grønne soner. Trasé tillates justert i henhold til best mulig tilpasning til ter-
reng på stedet, ved opparbeidelsen.  

 
Friområde 

 
§20  Fri3 skal beplantes med busker / trær slik at det dannes en avgrensning mellom 
         formålene. 
 
5. HENSYNSSONER 

 
Frisikt  
 
§21    Innenfor regulerte frisiktsoner tillates ikke terrengbehandling eller beplantning høyere 

enn 0, 5 m over tilstøtende vegers nivå. 
 
Krav vedr. infrastruktur – H410 

 
§22 I hensynssonen går det avløpstunnel og borehull. Det er mulig å bygge over tunnel og 

borehull, men det må utarbeides en plan for å sikre disse anleggene under byggear-
beider. Planen skal godkjennes av Teknisk driftsenhet. Innenfor hensynssonen må det 
tas spesielle hensyn dersom sprengningsarbeider skal utføres for å unngå skade på 
tunnel og borehull.  

 
6. REKKEFØLGEKRAV  
 
§23 Hjemmelshaver av eiendom 23/28 er ansvarlig for opparbeidelse og ferdigstillelse av 

kjørevei og lek før tomter selges og bygninger og anlegg tas i bruk.  
 

Hjemmelshaver av eiendom 23/28 er ansvarlig for at det sendes inn teknisk 
plan/rørleggermelding iht. VA norm til godkjenning før utbygging. Avvik i henhold til VA 
norm skal fremkomme i teknisk plan. 
 
 Hjemmelshaver av eiendom 23/28 er ansvarlig for at branndekning og brannteknisk 
forhold skal avklares med Brannvesenet før utbygging.  
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Undertegnede legger hverved inn bud på kr

skriver kroner med blokkbokstaver

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtakelsesdato

Eventuelle forbehold

NAVN BUDGIVER 1:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

Budet må minimum være gjeldene til kl. 12:00 dagen 
etter siste annonserte visning. Se ellers forbruker-
informasjon om budgivning.

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om undertegnedes finansiering:

NAVN BUDGIVER 2:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LÅNEGIVER 1:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

LÅNEGIVER 2:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

+ omkostninger og eventuell andel av fellesgjeld.

SIGNATUR OG FULLMAKT
Undertegnede bekrefter å ha lest “Forbrukerinformasjon om budgivning” (se baksiden) samt hele prospektet og godtar betingelsene. 
Undertegnede budgiver(e) samtykker og gir hverandre fullmakt til at hver av partene i en budrunde gjensidig kan representere hverandre.
Dette gjelder eksempelvis ved budforhøyelse, aksept av motbud, o.l. (gjelder dersom det står minimum to budgivere på budskjema).

Dato Signatur (Budgiver 1) Dato Signatur (Budgiver 1)

Budskjema
For eiendommen: Dukkelunden, 5518 Haugesund
Gnr. 23 Bnr. 745, 744 og 741 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0291/19
basert på salgsoppgave datert 2017-12-06



GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om 
aktuelle bud på eiendommen, herunder om 
relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, 
som formidler disse videre til oppdragsgiver. 
Kravet til skriftlighet gjelder også budfor-
høyelser og motbud, aksept eller avslag fra 
selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver 
skal megler innhente gyldig legitimasjon og 
signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon 
og signatur er oppfylt for budgivere som 
benytter e-signatur, eksempelvis BankID 
eller MinID. Med skriftlige bud menes også 
elektroniske meldinger som e-post og SMS 
når informasjonen i disse er tilgjengelig 
også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens 
adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, bud-
givers kontaktinformasjon, �nansieringsplan, 
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle 
forbehold som for eksempel usikker �nan-
siering, salg av nåværende bolig ol. Normalt 
vil ikke et bud med forbehold bli akseptert 
før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne 
med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en fors-
varlig avvikling av budrunden. I forbruker- 
forhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) 
skal megleren ikke formidle bud med        
kortere akseptfrist enn 12.00 første virke-
dag etter siste annonserte visning. Etter 
denne fristen bør budgivere ikke sette en 

kortere akseptfrist enn at megler har mulighet 
til, så langt det er nødvendig, å orientere 
oppdragsgiver, budgivere og øvrige interes-
senter om bud og forbehold. Det bør ikke 
gis bud som diskriminerer eller utelukker 
andre budgivere. Dersom bud inngis med en 
frist som åpenbart er for kort til at megleren 
kan avvikle budrunden på en forsvarlig 
måte som sikrer oppdragsgiver og interes-
senter et tilstrekkelig grunnlag for sine 
handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver 
å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering 
av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, 
når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig 
og mulig holde budgiverne skriftlig orientert 
om nye og høyere bud og eventuelle forbe-
hold. Megler skal så snart som mulig 
bekrefte skriftlig overfor budgivere at 
budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, 
eller dersom en budrunde avsluttes uten 
at handel er kommet i stand, kan en bud- 
giver kreve kopi av budjournalen i anonymi-
sert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og 
selger uten ugrunnet opphold etter at    
handel er kommet i stand. Dersom det er 
viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, 
bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved 
salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og 
han har formidlet innholdet i budet til selger 
(slik at selger har fått kunnskap om budet), 
kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da 
bindende for budgiver frem til aksept-     
fristens utløp, med mindre budet før denne 
tid avslås av selger eller budgiver får melding 
om at eiendommen er solgt til en annen 
(man bør derfor ikke gi bud på �ere eien-
dommer samtidig dersom man ikke ønsker 
å kjøpe �ere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller 
akseptere ethvert bud, og er for eksempel 
ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet 
frem til budgiver innen akseptfristens utløp 
er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger 
til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig 
er et bindende tilbud som medfører at det 
foreligger en avtale om salg av eiendommen 
dersom budet i rett tid aksepteres av 
kjøper.

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av 
endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeg-
lingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet 
forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndig-
hetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort 
oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres 
budgiver til sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk 
rapport med vedlegg.

HAUGESUND DUKKELUNDEN





DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Øyvind Hasseløy  /  T: 92063507  /  oyvind@meglerhuset-rele.no
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