
Prisant: 1 500 000 + omk
og andel fellesgjeld

Lekker leilighet i attraktivt område!
Svoldergata 1, 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



3HAUGESUND SVOLDERGATA 1

Elise Knutsen Skogland
T: 94861650

elise@meglerhuset-rele.no

Elise Knutsen Skogland

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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BOLIGTYPE: 

Aksjeleiliget

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 28 Bnr. 921

i Haugesund kommune

AKSJE:

Aksjenr. 3

i Bråvallagaten AS

AREAL: 

P-rom: 70 m2 

Bra: 129 m2 

PRIS: 

Prisantydning: 1 500 000,-

+ Fellesgjeld: 99 855,-

+ Omkostninger: 5 262,-

+ Bolig forsikring: 6 500,-

Totalpris: 1 611 617,-



Standard

Lekker leilighet i 
attraktivt område!

Velkommen til Svoldergata 1! 

En lekker leilighet i et attraktivt og rolig område. Leiligheten inneholder stue, kjøkken fra 

kvalitetsmerket Epoq, baderom, 2 soverom i selve leilighet og et ekstra rom på loft og 

en solrik terrasse. I tillegg er det en ca. 50 kvadratmeter stor bod i kjelleren.

Enten du går eller sykler, vil du uansett oppleve at det aller meste er innen kort avstand 

når du bor i Svoldergata 1. Det som er så fantastisk med Hauge er følelsen av å bo i et 

trygt og barnevennlig nabolag, samtidig som du kan rusle ned til liv og røre i sentrum på 

bare 10-15 minutter. Dere vil sette stor pris på nærheten til skoler, barnehager og den 

innholdsrike idrettsparken i Haugesund. Barne-, ungdomsskole og videregående finner 

dere i nærområdet (Hauge skole, Skeisvang og HTG.)
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Romslig stue med moderne fargevalg. 
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Romslig stue med plass til både spisebord og sofagruppe. 

12 HAUGESUND SVOLDERGATA 1



13HAUGESUND SVOLDERGATA 1



HAUGESUND SVOLDERGATA 1



Fra stuen er det utgang til en solrik og hyggelig uteplass.
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Lekkert og tidløst Epoq kjøkken med integrerte hvitevarer.
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Kjøkkenet ble pusset opp i 2017, i 2020 ble det lagt fliser på vegg. 
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Hovedsoverom med god plass til garderobeskap, soverommet er lydisolert med lydbøyler og to lag standardgips.
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Romslig soverom. I tillegg er det et ekstra rom på loftet. 
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Hyggelig og romslig terrasse med utgang til felles hage! Gode solforhold.
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Fellesområde og fasade.
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Attraktivt og barnevennlig område med nærhet til det meste!
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HAUGESUND

29HAUGESUND SVOLDERGATA 1

Her vil 
dere trives...

Enten du går eller sykler, vil du uansett oppleve at det aller meste er innen kort avstand 

når du bor i Svoldergata 1. Det som er så fantastisk med Hauge er følelsen av å bo i et 

trygt og barnevennlig nabolag, samtidig som du kan rusle ned til liv og røre i sentrum på 

bare 10-15 minutter. Dere vil sette stor pris på nærheten til skoler, barnehager og den 

innholdsrike idrettsparken i Haugesund. Barne-, ungdomsskole og videregående finner 

dere i nærområdet (Hauge skole, Skeisvang og HTG).

Er dere glad i friluftsliv, eller kanskje det er viktig med grøntarealer for å lufte den 

firbeinte? Lotheparken, en grønn liten lunge, ligger få steinkast unna. Her kan dere 

klatre opp trappene og nyte flott utsikt på toppen av berget, mot havet i vest. Opplev 

den ville og vakre Kyststien, som starter i enden av Skillebekkgata, eller legg joggeturen 

i retning Vangen, opp til Kattanakk og derfra til Djupadalen og Eivindsvatnet. På varme 

sommerdager er det herlig å kunne kjøle seg ned i Skeisvannet eller Asalvika, hvor det 

er anlagt barnevennlig sandstrand, stupetårn og solstoler. I Vangen finner dere også en 

stor, familievennlig lekeplass. 

Haugesund har investert mye i idrett de siste årene, og dette gjenspeiles i den store 

idrettsparken beliggende få minutter øst for Hauge. Her er det anlagt stort 

fotballanlegg, volleyballbaner, flerbrukshall, innendørs klatrevegg, ishall, svømmehall m.m. 

Man finner i all hovedsak et godt idrettstilbud til de aller fleste.



Planløsning

Innhold
1. etasje

Kjeller: Uinnredet kjellerrom.

1. etasje: Gang, stue, kjøkken, 2 soverom, baderom.

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

BRA  129 m2
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0175/20

Adresse:
Svoldergata 1, 5518 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 28 Bnr. 921 i Haugesund kommune

Aksje:
Aksjenr. 3 i Bråvallagaten AS.

Eiers navn:
Linn Beate Fagerheim

Prisantydning:
1 500 000,-

Kjøpers omkostninger:
480,- Hjemmelsovergang
480,- Pantsettelse
202,- Attestgebyr
4 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
----------------
5 262,- (omkostninger totalt)

I tillegg til ovennevnte kommer medlemskap i 
Haubo kr. 400,-. Deretter kr. 250,- per år. Det tas 
forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. 
Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil 
endre de totale omkostningene med kr. 2 800,-.

Andel fellesgjeld:
99 855,- pr. dato 19.05.2020

Total kjøpesum:
Prisantydning: 1 500 000,-
+ Fellesgjeld: 99 855,-
+ Omkostninger: 5 262,-
Totalt: 1 605 117,-

Felleskostnader/Husleie:
2 900,- per mnd.
Diverse vedlikehold, kommunale avgifter, felles 
forsikring.

Eiendomstype:
Aksjeleiliget

Eierform:
Aksje

Utleie:
Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for 
inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person 
nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd 
eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Standard:
Gang: 
Praktisk og hyggelig entrè med god plass til å 
henge fra seg yttertøy og sette fra seg sko. 
Praktiske oppbevaringsløsninger.

Stue:
Romslig stue med store vindusflater som 
slipper inn rikelig med naturlig dagslys. Stuen er 
malt i farger som gir et moderne preg. Det er 
montert peis som varmer godt på kalde dager. 
Fra stuen er det utgang til en svært hyggelig 
terrasse med gode solforhold. Trapp ned til 
hagen.

Kjøkken: 
Lekkert og stilrent Epoq kjøkken fra 2017 med 
god skap- og benkeplass. I 2020 ble det lagt 
fliser på veggen for beskyttelse. Selger har 
åpnet opp ved å fjerne en vegg mot stuen. 
Integrert platetopp, komfyr, ventilator, kjøleskap 
og oppvaskmaskin. Kjøkkenet har fått 
tilstandsgrad 1 av takstmann. 

Soverom: 
2 romslige soverom i leiligheten. God plass til 
oppbevaring av klær og evt. installasjon av 
skyvedørsgarderobe. Soverom 2 passer 
utmerket som barnerom/kontor eller gjesterom. 
Det som i dag brukes som hovedsoverom er 
lydisolert med lydbøyler og to lag standardgips i 
tillegg til 6mm kryssfinerplater. 

Rom på loft: 
I tillegg er det et rom på loftet som kan 
innredes etter ønske, for eksempel ekstra stue 
eller soverom.

Baderom: 
Baderommet innholder dusjkabinett, servant og 
toalett. Malt gulvbelegg og malte vegger. 
Bod i kjeller: 
Stor bod på ca. 50 kvadrat i kjelleren, andre 
aksjeeiere har bygget seg ned med trapp til 

kjeller. Dersom dette skal gjennomføres må det 
legges inn søknad til aksjelaget. 

Overflater:
Gulv: Laminat, for det meste. 
Vegger: Tapetserte flater, malte flater, malt 
panel og mur. Baderom: Malt vinyltapet.
Himlinger: Malt panel, takplater, takess og 
strietak. Kryssfiner på hovedsoverom.

Areal:
P-rom: 70 m2

Bra: 129 m2

P-rom innhold:
Kjeller: Uinnredet kjellerrom.
1. etasje: Gang, stue, kjøkken, 2 soverom, 
baderom.
Loft: Innredet loftsrom

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1950

Antall soverom:
2 soverom

Antall rom:
4 rom

Etasje:
1. etg.

Parkering:
Parkering i offentlig gate etter gjeldene 
bestemmelser.

Byggemåte:
Boligen er oppført på plassstøpt grunnmur, 
betonggulv. Etasjeskiller i tre. Yttervegger i 
bindingsverk som er utvendig kledd med 
trepaneler. Seksjoneringsvegg i betong/mur. 
Saltak i trekonstruksjon som er utvendig tekket 
med skifer.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Tom Erik Tørring
ligger vedlagt i salgsoppgaven. 
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Oppvarming:
Vedovn og elektrisk oppvarming.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket G - ORANSJE

Tomteareal:
1391.8 m2

Tomt/Eierform:
Felles eiet tomt

Regulering
Kommuneplaner: 
Id: 1106PLAN-KP3
Navn: Kommuneplanens arealdel 2014-2030
Arealbruk: Boligbebyggelse, nåværende

Reguleringsplaner: 
Id: RL540 
Navn: 
Karmsundgta/Rogalandgata/Skjoldavegen/Stikle
stadgata

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.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
402 756,- for 2019

Kommunale avgifter:
Inkludert i fellesutgiftene

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.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger ferdigattest for våningshus 
datert 27 juli 1952.
Det er samsvar mellom dagens bruk og 
byggetegninger, unntak med vegg som er 
fjernet fra kjøkkenet. Aksjelaget er kjent med 
endringen og godkjent dette.

Diverse:
Husdyr er tillatt med forbehold om tillatelse fra 
de andre i samme oppgang. Dersom husdyret 
er til sjenanse for de andre leietakerne, kan 
husdyret bli krevet fjernet ved avstemming jf. 
husordensreglene punkt 13.

Det anbefales å sette seg godt inn i aksjelagets 
husordensregler og vedtekter. 

Kommentarer fra takstrapporten: 
TG 2 Grunn og fundamenter: Det er saltutslag 
på vegger i kjeller. Dette er grunnet manglende 
eller foreldet drenering.
TG 2 Yttervegger: Tilstandsgrad settes grunnet 
alder.
TG 2 Piper, ildsted: Tilstandsgrad settes 
grunnet alder.
TG 2 Bad Tilstandsgrad settes grunnet alder.
TG 3 Det er motfall på gulvet mot sluk.
TG 2 luftbehandling baderom: Det er ikke 
luftespalte i dør, og det er ikke installert 
mekanisk avtrekksvifte. Dette bør etableres.
TG 2 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner: 
Tilstandsgrad settes grunnet alder.

Kommentarer fra egenerklæringen: 
Har sparklet over våtromstapet med 
våtromssparkel og malt med våtromsmaling. 
Gulvet er malt.

Saltutslag i grunnmur.
Sprekk i mur i kjellerbod. 
Tussetroll i kjellerbod.
Haugaland Kraft har skiftet til ny strømmåler. 
Samsvarserklæring foreligger.

Satt opp nye vegger fra stue mot soverom. 
Soverom 2 er lydisolert med lydbøyler og to lag 
standardgips i tillegg til 6mm kryssfinerplater. 
Satt opp wallls to paint plater og nytt gulv. 
Soverom 1 har fått nytt gulv. Kjøkken, satt opp 
nytt kjøkken fra Epoq i 2017. Fliset i 2020. Nye 
vegger i 2017. Har åpnet opp mellom stue, 
kjøkken og gang, dette ble gjort i 2017. Nye gulv 
i alle rom. De fleste flater er malte i 2020. 
Varmtvannstank flyttet fra kjøkken til kjellerbod 
i 2017.

Selskapets aksjekapital er på kroner 580.000,- 
fordelt på 10 aksjer a kr. 58.000,- jf. aksjelagets 
vedtekter pkt. 2.

Aksjelag:
Bråvallagaten AS
Org.nr.: 957831664

Styregodkjennelse:
Ny eier må godkjennes av selskapet for at 
ervervet skal bli gyldig overfor selskapet. 
Selskapet kan nekte godkjenning når det er 
saklig grunn til det. 

Vedtektsbestemt styregodkjennelse er ikke en 
forutsetning for handelen. Kjøper er forpliktet til 
å gjennomføre handelen uavhengig av om 
kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent 
av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for 
å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. 
Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke 
er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog 
ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. 
borettslagslovens § 4-5 (2)

Lånevilkår fellesgjeld:
Andelens andel: 99 855,- per 19.05.2020
Sum fellesgjeld: 1 087 658,- per 31.12.2019 
Haugesund Sparebank 
Rentesats: 3,15%
Lånetype: Annuitet 
Beregnet innfridd: 30.12.2033
Lånenummer: 32408256487 - 30.12.2033
Lånenummer: 32408258845 - 30.12.2028
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Forretningsfører:
Haugesund Boligbyggelag- Haubo

Meglers vederlag:
Provisjon: 25.000,-
Tilrettelegging: 12.900,-
Fotograf: 4.460
Markedspakke: 11.500,-

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 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, nød-vendige 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.

Salgsoppgavedato:
2020-05-20

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, 
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.

Oppdragsansvarlig
Elise Knutsen Skogland
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Tlf: 99246965
elise@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler
Tobjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig/Jurist/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 992 46 965
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

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.

Kjøp av aksjeleilighet - Informasjon:
En aksjeleilighet har mye til felles med 
borettslagsleilighet. Men i motsetning til å kjøpe 
en andel, kjøpes en aksje med tilknyttet 
bruksrett til en bestemt bolig. Ved kjøp av aksje 
med tilknyttet bruksrett blir man medeier i 
boligaksjeselskapet og får medbe- 
stemmelsesrett sammen med de andre 
aksjonærene. Som regel kan aksjene (med 
tilhørende bruksrett til boligen) selges fritt til 
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markedspris, men det kan være avtalt former 
for forkjøpsrett som må sjekkes i hvert tilfelle. 
Det er ikke lenger tillatt å organisere 
boligselskap under denne eierformen. Ved kjøp 
er det aksjen som tiltransporteres kjøperen. Det 
blir utstedt/transportert leiekontrakt mellom 
aksjeselskapet og kjøperen.

Vi oppfordrer alle interessenter til å sette seg 
inn i aksjelagets vedtekter, husordensregler, 
regnskap, budsjett og årsberetning. 
Dokumentene kan sees hos megler.
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Budskjema
For eiendommen: Svoldergata 1, 5518 HAUGESUND
Aksjenr. 3 i Bråvallagaten AS
Oppdragsnummer: 1-0175/20
basert på salgsoppgave datert 2017-12-06





DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Elise Knutsen Skogland  /  T: 99246965  /  elise@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


