
Prisant: 1 300 000 + omkHaugesund - Skåredalen 
Alf Skares gate 20A, 5534 HAUGESUND



HAUGESUND ALF SKARES GATE 20A2

                                                                       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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Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig/Jurist/Eiendomsmegler MNEF

T: 99 24 69 65

torbjorn@meglerhuset-rele.no

Torbjørn Håvås Tjønn er vår pålitelige bauta av en 

jurist og fagansvarlig. En mer sindig vestlending skal 

du lete lenge etter, og vi har ennå til gode å se noe 

vippe denne mannen av pinnen. I tillegg til å være 

fagansvarlig er han en erfaren og dyktig megler med 

mange år i eiendomsmeglerbransjen. Torbjørn tok 

jusutdannelsen sin ved henholdsvis Universitetet i 

Bergen og Oslo.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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BOLIGTYPE: 

Eierseksjon

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 3 Bnr. 113 Snr. 21

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 300 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 60 m2 

Bra: 63 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 1 100 per måned

TOMT:

6481.3 m2 Eiet, felles tomt



Standard

Populære 
Skåredalen!

Velkommen til Alf Skares gate 15B, en leilighet i byggets 1.etasje, med behov for 

oppussing. Den ligger fint til med kort avstand til butikk, skole, idrettanlegg, barnehage 

m.m. Gang, bod/teknisk, baderom med wc,dusjkabinett, opplegg for vaskemaskin og 

baderomsinnredning, to soverom, stue i åpen løsning til kjøkken med utgang til terrasse. 

Videre er det parkering på felles parkeringsplass og utvendig sportsbod på ca. 5m2. 

Boligen har en attraktiv beliggenhet i Skåredalen, med nærhet til flotte tur- og 

rekreasjonsområder. Her bor man i et rolig og trivelig bomiljø. Nærbutikken Spar, ligger 

kun få meters gange fra boligen. Man slipper å være avhengig av bil, og en kan 

kombinere handleturen med en liten spasertur. Trygg, rolig og kort vei til skole og 

barnehage.
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Stue med utgang til sørvendt terrasse. Leiligheten ligger på bakkeplan.
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Soverom
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Soverom 2
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HAUGESUND
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Her vil 
dere trives...

Boligen har en attraktiv beliggenhet i Skåredalen, med nærhet til flotte tur- og 

rekreasjonsområder. Her bor man i et rolig og trivelig bomiljø. Nærbutikken Spar, ligger 

kun få meters gange fra boligen. Man slipper å være avhengig av bil, og en kan 

kombinere handleturen med en liten spasertur. Trygg og rolig skolevei til Skåredalen 

barne- og ungdomskole. Videre er det kort avstand til blant Espira barnehage og Rufus 

barnehage. Her er kort avstand til flotte turområder. Da blant annet til Djupadalen og 

Steinsfjellet. Dette er områder som blir benyttet til turgåing hele året. 

Kort avstand til Raglamyr med de fleste servicetilbud. 

Gode bussforbindelser til Haugesund sentrum med fasiliteter.



Planløsning

Innhold
Leiligheten inneholder: 

Gang, bod/teknisk, baderom, to soverom, stue i åpenløsning til kjøkken med utgang til 

terrasse. 

Videre er det parkering på felles parkeringsplass og utvendig sportsbod.
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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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Del 2 - Alf Skares gate 20A

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

Oppdragsnummer:
1-0621/19

Adresse:
Alf Skares gate 20A, 5534 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 3 Bnr. 113 Snr. 21 i Haugesund kommune

Prisantydning:
1 300 000,-

Kjøpers omkostninger:
32 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
33 872,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer.

Felleskostnader/Husleie:
1 100,- per mnd.
Andel fellesutgifter omfatter:
Fellesutgiftene dekker felles bygningsforsikring, 
regnskap/revisjon, andre driftsutgifter og 
mindre vedlikehold.

Eiendomstype:
Eierseksjon

Eierform:
Eierseksjon

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

Standard:
Leiligheten har behov for oppussing, herunder 
hovedsakelig overflater, og spesielt gulv. 
Overflateoppussing trenger ikke å koste alt for 
mye, og hvis man i tillegg er litt nevenyttig kan 
denne boligen bli en god investering.

Kjøkken: Åpen løsning mot stue. 
Kjøkkeninnredningen er fra Sigdal og har godt 
med skap- og benkplass. Fra stue er det utgang 
til sørvendt balkong.  Parkett på gulv i 
stue/kjøkken og malte overflater.

Bad med hvit, profilert baderomsinnredning, wc, 
dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. 
Varme i gulv. 

Det er hovedsakelig parkett på gulv, fliser på 
bad. Vegger med malt strie, og takessplater i 
himling.

Areal:
P-rom: 60 m2

Bra: 63 m2

P-rom innhold:
Leiligheten inneholder: 

Gang, bod/teknisk, baderom, to soverom, stue i 
åpenløsning til kjøkken med utgang til terrasse. 

Videre er det parkering på felles parkeringsplass 
og utvendig sportsbod.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
Byggeår:
2004

Antall soverom:
2 soverom 

Antall rom:
3 rom 

Etasje:
1.etg. 

Parkering:
Parkering på utvendg, felles parkeringsplass.

Byggemåte:
Leiligheter i rekke over to etasjer, som er 
oppført i 2004. Oppført på støpt såle, 
betonggulv. Yttervegger i bindingsverk som er 
utvendig kledd med trepaneler. Etasjeskillere i 
tre. Saltak som er utvendig tekket med 
betongtakstein. 

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:
Se vedlagt tilstandsrapport utført av Tom Erik 

Tørring.

Oppvarming:
Ovner drevet av fjernvarme (gass). Vannbåren 
varme i gulv på bad og i gang.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Tomteareal:
6481 m2

Tomt/Eierform:
Eiet, felles tomt

Overtakelse:
Overtagelse er i utgangspunktet 3 måneder fra 
den dato begjæring om stadfestelse blir 
forelagt tingretten.

Formuesverdi bolig:
414 197,- for 2018

Kommunale avgifter:
7 279,- per år. I tillegg kommer kostnad for 
renovasjon kr. 2.678,- pr. 2020.
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:
Spesielle regler gjelder tvangssalg. Konferer 
megler.

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

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for Alf skares gate 20 og 22 AB av 
10.03.2004 foreligger.

Diverse:
Sameiebrøk 65/2080

Boligen har innlagt Altibox fra Haugaland Kraft, 
med mulighet for alle multimedialøsninger som 
tilbys her.

Eiendommen overleveres som den er, uten at 
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den nødvendigvis er ryddet eller vasket. Kjøper 
aksepterer dette.

Interessenter gjøres oppmerksom på at dette 
salget reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven. 
Det opplyses om at kjøper i slike tilfeller har 
begrenset reklamasjonsmulighet jfr. tvbl. § 11-
39.

Kjøper forplikter seg til å følge 
tvangsfullbyrdelseslovens regler. Ved en 
eventuell anke må kjøper for eksempel tegne 
forsikring på eiendommen, til tross for at man 
ikke har overtatt/det foreligger rettskraftig dom.

I forbindelse med tvangssalg risikerer man å 
måtte oppbevare eiers løsøre/eiendeler i en 
tidsavgrenset periode.

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

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

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

07.01.2004 - Dokumentnr: 86 - Erklæring/avtale
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.  
Gjelder denne registerenheten med flere 

12.03.2004 - Dokumentnr: 1385 - Best. om 
vann/kloakkledn.
Bestemmelse om veg 

07.01.2004 - Dokumentnr: 86 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 21 
Formål: Bolig 
Sameiebrøk: 65/2080 
Bestemmelser om tilleggsdel, se under 
servitutter.  
Gjelder seksjon nr. 1 - 32.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Borettslag:
Sameiet Alf Skaresgate 5-22
Org.nr.: 986465626

Meglers vederlag:
Meglers vederlag reguleres ihht. 
tvangsfullbyrdelsesloven m/ forskrift.

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:
Det er ikke anledning til å tegne 
boligselgerforsikring i forbindelse med 
tvangssalg.

Boligkjøperforsikring:
Der er ikke anledning til å tegne 
boligkjøperforsikring.

Salgsoppgavedato:
2020-05-19

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 reguleres av 
tvangsfullbyrdelsesloven.

Lovverket:
Handelen følger tvangsfullbyrdelsesloven.

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

Kontakt:
Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig / Jurist / Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 99246965
torbjorn@meglerhuset-rele.no

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

Se budskjema for informasjon om budgivning.

Informasjon om borettslag:
Ønsker du ytterligere informasjon om 
borettslaget, kan vedtekter og husordensregler 
m.m. sees hos megler.

Kjøp av leilighet i borettslag - informasjon:

Andelseierne eier bygninger og tomt gjennom 
borettslaget, og tar i fellesskap beslutninger om 
oppussing, vedlikehold og påkostninger av 
bygninger og fellesarealer. Borettslagets 
generalforsamling velger styre og behandler 
regnskap, budsjett og andre viktige saker som 
for eksempel bygningenes behov for 
utbedringer.

Utgangspunktet er at kun privatpersoner kan 
kjøpe og eie en bolig i et borettslag, og det er 
restriksjoner på utleie. 

Borettslagsmodellen bygger på 
brukereierprinsippet, som innebærer at den som 
eier andelen også er den som skal bo der. Som 
en følge av dette har borettslags-loven regler 
om hvem som kan eie andeler i borettslag.
Utgangspunktet er at bare fysiske personer 
kan eie andeler i borettslag. Hver andelseier kan 
bare eie én andel. Ektefeller, samboere eller 
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andre kan eie en andel sammen, men det 
forutsetter som et utgangspunkt at alle eierne 
bor i boligen. Det er noen viktige unntak fra 
regelen bla. at bare fysiske personer kan eie 
andeler i borettslag og at andelseieren bare kan 
eie en andel.

Fellesgjeld og felleskostnader:
Når et borettslag stiftes og bygningene 
oppføres er finansieringen normalt todelt. En 
del - innskuddet - kommer fra andelseier/kjøper 
og er den delen som kjøper selv fremskaffer 
ved kjøpet. Den resterende delen - som kan 
være fra 50 - 90% av totalprisen ordnes via et 
lån som borettslaget tar opp og tilbakebetales 
av fellesskapet/ andelseierene. Det er svært 
viktig å legge sammen både innskudd og andel 
fellesgjeld for å få frem totalprisen på boligen.

Ved senere overdragelser har normalt 
markedsprisen/ salgssummen vært tildels 
betydelig høyere enn det opprinnelige 
innskuddet. Ved høy fellesgjeld i et dårlig 
marked kan den også være lavere. Renter og 
avdrag på fellesgjelden betjenes gjennom de 
månedlige felleskostnadene. I tillegg dekkes 
borettslagets ordinære drift så som forsikring, 
offentlige avgifter, forretningsførsel og en del 
vedlikehold mv. gjennom felleskostnadene. Er 
fellesgjelden høy vil renteendringer i markedet 
kunne gi store endringer i de månedlige 
kostnadene. Videre er det ikke uvanlig at nye 
borettslag har en avdragsfri periode på sine 
felleslån. Når borettslaget begynner å betale 
avdrag kan dette gi tildels kraftig økning av 
felleskostnadene. Nærmere informasjon om 
slike forhold vil fremkomme i salgsoppgaven.

Kan man bli ansvarlig 
for naboens gjeld?
I et borettslag blir man aldri personlig ansvarlig 
for andel av fellesgjeld. Imidlertid har ikke 
borettslaget andre "inntekter" enn den 
månedlige betalingen fra hver enkelt andelseier. 
Dersom noen av disse slutter å betale sitt 
månedlige bidrag vil det belaste likviditeten i 
laget og kan føre til at fellesutgiftene 
(midlertidig) må økes for at laget skal klare å 
betale sine forpliktelser til långivere, kommune, 
forsikringsselskap mv. Dersom enkeltbeboere 
misligholder sine månedlige innbetalinger av 
felleskostnader kan borettslaget imidlertid til 

slutt kunne selge den enkelte andelen på 
tvangssalg og derigjennom få dekket inn sitt 
tilgodehavende - forutsatt at salgssummen er 
høy nok til å dekke utestående felleskostnader 
og evt. andre krav.

IN-ordning, Sikringsfond mv.:
Noen borettslag har en IN-ordning, dvs. at den 
enkelte andelseier kan inngå avtale om å 
nedbetale hele eller deler av sin andel av 
felleslån. Man vil da få lavere månedlige 
felleskostnader. Redusert andel av 
felleskostnader vil normalt føre til at den som 
evt kjøper den aktuelle boligen senere må 
finansiere en større del av kjøpesummen selv.
Videre er noen borettslag tilknyttet 
sikringsordninger som gjør at borettslagets 
risiko for å tape penger, p.g.a. andelseieres 
betalingsmislighold, blir redusert. Nærmere 
informasjon om dette vil fremkomme av 
salgsoppgaven.
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Torbjørn Håvås Tjønn  /  T: 99246965  /  torbjorn@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


