
Prisant: 3 500 000 + omkHaugesund - Sentralt
Rogalandgata 108, 5522 Haugesund



HAUGESUND ROGALANDGATA 1082

                                                                       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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MariusKallevik
Eiendomsmegler MNEF

T: 90 77 69 49

marius@meglerhuset-rele.no

Marius Kallevik er daglig leder og Eiendomsmegler i 

Meglerhuset Rele - Til tross for sin unge alder har han 

opparbeidet seg bemerkelsesverdig mye kunnskap og 

erfaring innenfor mange felt. Vi har en teori om at 

Marius er født med en gedigen indre «drive». Marius har 

bachelor i eiendomsmegling ved BI i Stavanger og 10 

års erfaring.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 30 Bnr. 692

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 500 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 206 m2 

Bra: 252 m2

TOMT:

413 m2 Eiet tomt



Standard

Gjennomført og 
lekkert...

Flott og innholdsrik sentrumseiendom. Boligen er opprinnelig oppført i 1917, men ble 

totalt ombygget og påbygget i 1964 etter tegninger fra arkitekt Albin J. Torgersen. 

Nåværende eier har etter sitt kjøp i 2009 utført oppussingsarbeid, hvor boligen er 

modernisert, samtidig som deler av det litt eldre preget er bevart. 

Boligen fremstår nå som en stilfull enebolig med særpreg. 

Hoveddelen inneholder bl.a. 3 soverom, kontor/omkledningsrom og stor stue/kjøkken i 

åpen løsning og med nivåforskjell. Godkjent hybelleilighet med 1 soverom. 

Garasje og to romslige sportsboder. Kort gangavstand til Solvang Skole, turområder og 

sentrum. I Rogalandgata 108 ligger alt til rette for et rikt, og komfortabelt liv.

10 HAUGESUND ROGALANDGATA 108



11HAUGESUND ROGALANDGATA 108



Stor, trivelig stue og kjøkken i åpen løsning. 

Peisen skaper hygge og varme på kalde dager.
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Her er flere innredningsmuligeter.

15HAUGESUND ROGALANDGATA 108



Kjøkken pusset opp i 2010. Hvit innredning og benkeplate i eik. 
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Luftig hovedsoverom med utgang til egen balkong.
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Utsikt fra balkong.
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Soverom nr. 2. Hoveddelen i boligen har til sammen 3 soverom.
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Helfliset hovedbad.
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Romslig hall med oppbevaringsplass for yttertøy.
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Hybelleilighet - Stue, kjøkken og bad.
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Eiendommen har flere herlige uteplasser, samt hage med boltreplass.
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Nedre terrasse.

32 HAUGESUND ROGALANDGATA 108



33HAUGESUND ROGALANDGATA 108



HAUGESUND ROGALANDGATA 108



Terrasse og balkong.
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Fasade.
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Haugesund
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Kort vei til "alt"...
Eiendommen ligger like ovenfor sentrumskjernen i Haugesund med sentrum kun et par 

minutter unna.Her er gode shoppingsmuligheter - enten du vil ta turen til Markedet 

kjøpesenter eller besøke en av butikkene i den koselige gågata.

I sentrum finner du i tillegg et bredt utvalg av restauranter og kafeer, samt 

underholdning og kulturtilbud. På den solrike kaien kan du nyte et glass vin, en bedre 

middag, eller danse natten igjennom på et av utestedene.

Fra Rogalandgata 108 er det i tillegg kort vei til byens flotte rekreasjons- og 

friluftsområder, som Steinsfjellet og Djupadalen. Dette er områder som blir benyttet til 

turgåing hele året. Et nettverk av stier og turveier gir byens innbyggere fantastiske 

muligheter til å oppleve den flotte naturen. Om sommeren er det stor badeaktivitet i 

Eivindsvannet

Her kan man leve bilfritt og de fleste attraksjoner kan nås på sykkel eller til fots. På 

tross av umiddelbar nærhet til byens puls ligger eiendommen skjermet og tilgangen 

grøntarealer er gode.

Kort avstand til bl.a. Solvang, Haraldsvang, og Vardafjell skole, samt byens største 

idrettsanlegg.



Planløsning

Innhold
Boligen er innredet over tre plan, i tillegg til delplan, og inneholder:

Hovedplan:

Vindfang, hall, gang m/bi-inngang (brukes av hybelleilighet), wc, spisestue, kjøkken og 

stue med utgang til terrasse.

Andre etasje:

Gang, 3 soverom, klesrom/kontor og bad. Hovedsoverom har utgang til balkong.

Underetasje:

Gang, bad/vaskerom, wc, kjøkken, soverom og stue med utgang til terrasse.

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

BRA 82 m2

U

BRA 78 m2

1.



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

BRA 69 m2
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Del 2 - Rogalandgata 108

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0190/20

Adresse:
Rogalandgata 108, 5522 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 30 Bnr. 692 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Jon Trygve Osa

Prisantydning:
3 500 000,-

Kjøpers omkostninger:
87 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
0 000,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
100 122,- (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:
Eiet

Utleie:
Boligen og hybelleilighet kan fritt leies ut.

Standard:
Boligen holder en bra standard og er oppusset 
de senere år. Den er hovedsakelig innredet med 
parkett/eikegulv og tapetserte/malte vegger.

Spisestue, stue og kjøkken i åpen løsning med 
effektfull nivåforskjell. Her er en-stavs heltre 
eikegulv som er nylakket. Her er varmepumpe, 
peis, vedovn og downlights. Fra nedre del av 
stuen er det utgang til skiferplatting. Nye 
vinduer og ny terrassedør med soldemping. 
Terrassedør har også sikkerhetsglass. 

Kjøkken er fra 2010 med hvit innredning og 
benkeplate i eik. Integrert stekeovn/platetopp. 

Hovedbad er flisebelagt i 2010 (med ny 
membran) og har varmekabler i gulv. Dette 
inneholder wc, seksjon med nedfelt vask, 
dusjkabinett og uttak for vaskemaskin. Vindu 
produsert 2009.

Samtlige soverom i hoveddelen har eikeparkett 
på gulv. Praktiske og plassbygde 
garderobeløsninger. Hovedsoverom har utgang 
til balkong. Ny terrassedør med sikkerhetsglass 
produsert 2019.

Hybelleiligheten er pusset opp og godkjent i 
2014 og holder en god utleiestandard. Stue har 
eikeparkett på gulv, vedovn og downlights. Stor 
vindusfasade i stue med vinduer og 
terrassedør produsert i 2009. Kjøkken har 
flisebelagt gulv, hvit innredning og varmekabler. 
Fullfliset bad m/dusjnisje, seksjon med nedfelt 
vask, uttak vaskemaskin og varmekabler. 
Separat wc med wc/vask og flisebelagt gulv. 

Se forøvrig selgers egenerklæring og vedlagt 
tilstandsrapport.

Areal:
P-rom: 206 m2

Bra: 252 m2

P-rom innhold:
Samtlige rom er primærrom, med unntak av 
boder.

Bruksareal per etasje:
Underetasje: 82 m2
1. etasje: 78 m2
2. etasje: 69 m2

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1917

Antall soverom:
4 soverom 

Antall rom:
6 rom 

Parkering:
Parkering på egen tomt og i garasje. Forøvrig 
parkering i offentlig gate etter gjeldende 
bestemmelser.

Byggemåte:
Boligen er iflg. takstmann oppført med 
grunnmurskonstruksjon av betong. 
Trebindingsverk kledd med trepaneler. Vegg 
mellom garasje med pusset teglsteinsmur. De 
fleste vinduer og utvendige dører er av nyere 
dato (2010-2018), levert av Førre Trevare. 
Saltakskonstruksjon av tre tekket med 
teglsteinspanner.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Knutsen Takst AS
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Oppvarming via vedfyr (i hoveddel og 
hybelleilighet), varmepumpe i hoveddel. Forøvrig 
elektriske varmekabler og panelovner.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket E - GUL

Tomteareal:
413 m2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
679 617,- for 2019

Kommunale avgifter:
15 914,- per år.
De kommunale avgiftene er variable og 
avhenger av vannforbruk. Avvik vil forekomme. 
De kommunale avgiftene omfatter vann, avløp, 
eiendomsskatt, renovasjon og feiing. 
Renovasjonsavgiften separeres separat fra 
HIM.

HAUGESUND ROGALANDGATA 108



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

Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger 
i handelen. Merk at noen hvitevarer kan være 
frittstående, selv om de fremstår som 
integrerte. Kjøper anbefales å ta forbehold i bud 
om eventuelle hvitevarer som ønskes at 
medfølger.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp med privat stikkledning. Rørfornyelse med 
glasserte rør fra toalett i underetasje til 
kommunal kloakk utført i 2019.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest datert 08.11.1917 foreligger. 
Ferdigattest for om- og tilbygg foreligger og er 
datert 15.03.1965. Ferdigattest for tilbygg, 
påbygg og underbygg som bl.a. omfatter 
"ombygging av kjelleretasje fra tilleggsareal til 
hoveddel" foreligger og er datert 06.06.2014.

Diverse:
Radonmåling: Fra 1. januar 2014 må radonverdier 
oppgis for alle boliger som helt eller delvis er 
utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes 
tiltak. Selger opplyser at det ikke er foretatt 
radonmåling etter strålevernforskriften på 
denne eiendommen. Kjøper må selv sørge for å 
oppfylle bestemmelsene om målinger og 
eventuelle tiltak.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område som i 
kommuneplanen er avsatt til boligformål.

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

16.03.1917 - Dokumentnr: 900308 - Registrering 

av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1106 Gnr:30 Bnr:221 
EIENDOMMEN OVERFØRT FRA ANNEN 
KOMMUNE  
EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 1,5%.
Markedspakke: kr. 21 900,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-

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 har tegnet boligselgerforsikring. Selgers 
egenerklæring er vedlagt i salgsoppgaven. 
Interessenter bes sette seg inn i denne før 
budgiving. Boligselgerforsikringen dekker 
selgers ansvar for eventuelle mangler ved 
eiendommen etter Lov om avhending av fast 
eiendom.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Man 
kan velge mellom en vanlig og en utvidet 
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir 
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker 

all advokatbistand, nødvendige skadetakster og 
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den 
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til 
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.

Salgsoppgavedato:
2020-02-10

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":
Eiendommen selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen 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.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved boligen 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 
boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom boligen ikke er i samsvar med 
opplysninger som er gitt i annonse, 
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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 boligen 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:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90776949
marius@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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Egenerklæring

61



62



63



64



Kommuneplankart
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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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