
Prisant: 1 680 000 + omkFlott leilighet med sjøutsikt!
Århaugbakken 25, 5541 KOLNES



KOLNES ÅRHAUGBAKKEN 252

                                                                       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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Elise Knutsen Skogland
T: 94861650

elise@meglerhuset-rele.no

Elise Knutsen Skogland

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE: 

Leilighet

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 115 Bnr. 238 Snr. 4

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 680 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 71 m2 

Bra: 72 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 331 per måned

TOMT:

2779 m2 Felles eiet tomt



Standard

Flott leilighet over 
2 etasjer..

Velkommen til denne flotte leiligheten i Århaugbakken 25! 

Denne boligen går over 2 plan og inneholder stue/kjøkken, soverom, baderom, bod og 

entré samt loft med soverom og disponibelt rom. Fra stuen er det utgang til en nydelig 

balkong med flott utsikt mot Førresfjorden! Her kan man nyte varme sommerdager. 

Kolnes ligger rolig og landlig til, med nærhet til den vakre Førresfjorden. Samtidig er det 

kort kjørevei til både handelsområdet Raglamyr og alle fasilitetene i Haugesund 

sentrum. Kolnes har eget idrettslag, samt golfklubb og 9-hulls golfbane. Om sommeren 

kan dere besøke barnevennlige Aksnes strand. Et godt utvalg av turmuligheter i 

nærområdet finnes året rundt.
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Romslig balkong med sjøutsikt!
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Romslig stue med god plass til flere sittegrupper. 
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Det er montert vedovn som varmer godt på kalde vinterdager.
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Kjøkken i lys utførelse. God plass til spisebord med tilhørende stoler. Hvitevarer på kjøkkenet kan medfølge, i den stand de er.
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Hovedsoverom
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Rom på loft. 
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Baderom med nye baderomsplater på vegg.
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KOLNES
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Her vil 
dere trives...

Leiligheten ligger i en lite trafikkert blindvei og det er gang/sykkelavstand til barnehager, 

skole og flott idrettsanlegg. Kolnes ligger rolig og landlig til, med nærhet til den vakre 

Førresfjorden. Samtidig er det kort kjørevei til både handelsområdet Raglamyr og alle 

fasilitetene i Haugesund sentrum. Kolnes har eget idrettslag, samt golfklubb og 9-hulls 

golfbane. Om sommeren kan dere besøke barnevennlige Aksnes strand. Et godt utvalg 

av turmuligheter i nærområdet finnes året rundt.



Planløsning

Innhold
2 etasje og loft

2. etasje: Stue/kjøkken, gang, bad/vaskerom, soverom, bod

Loft: Kontor/gjesterom, gang, soverom, 2 kott
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 56  m2

1.

BRA  16 m2

2.
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Del 2 - Århaugbakken 25

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0210/20

Adresse:
Århaugbakken 25, 5541 KOLNES

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 115 Bnr. 238 Snr. 4 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Alexandra Ilinca Trimbitasu

Prisantydning:
1 680 000,-

Kjøpers omkostninger:
42 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
4 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
47 472,- (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,-.

Felleskostnader/Husleie:
331,- per mnd.
Inkluderer felles forsikring, i år er det sendt ut 
regning på 3970,- for å dekke dette. 
Felleskostnader betales en gang i året.

Eiendomstype:
Leilighet

Eierform:
Eierseksjon

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

Standard:
Entré: Velkommen inn! Hyggelig entré med god 
plass til å henge fra seg yttertøy og sette fra 
seg sko. Ny ytterdør fra 

Stue: Flott stue med god plass til sofagruppe 
og evt. spisebord. Fra stuen er det utgang til en 

solrik balkong med flott sjøutsikt. Her kan man 
nyte varme sommerdager med lite innsyn. I 
stuen er det store vindusflater som slipper inn 
rikelig med naturlig dagslys. Parkett på gulv. 

Kjøkken: Hyggelig kjøkken med plass til 
spisebord med tilhørende stoler. Lys innredning 
med god skap-og benkeplass. Det er nylig lagt 
fliser over kjøkkenbenken for beskyttelse. 

Soverom: Romslig hovedsoverom med god 
plass til dobbeltseng og nattbord. 

Baderom: Pent baderom med nymonterte 
baderomsplater. Badet inneholder dusjkabinett, 
baderomsinnredning og WC. Det er også 
opplegg for vaskemaskin.

Loft: 
Soverom: Plass til enkeltseng, nattbord og 
kommode. 
Disponibelt rom: Passer utmerket som for 
eksempel kontor eller garderobe.

Overflater:
Gulv: Parkett i stue/kjøkken, soverom og gang. 
Gulvbelegg på bad/vaskerom. Loft: laminatgulv 
og gulvbelegg.
Vegger: Malt strie, bad/vaskerom har 
nymonterte baderomsplater. Nymonterte fliser 
over benkeplate på kjøkkeninnredning.Loft: Malt 
strie og panel.
Himlinger: Takess. Loft: Takess og panel.

Areal:
P-rom: 71 m2

Bra: 72 m2

P-rom innhold:
2. etasje: Stue/kjøkken, gang, bad/vaskerom, 
soverom, bod
Loft: Kontor/gjesterom, gang, soverom, 2 kott

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2002

Antall soverom:
2 soverom 

Antall rom:
3 rom 
Etasje:
2.etg. 

Parkering:
Parkering på felles parkeringsplass. Eier 
parkerer fast på en parkeringsplass foran 
boden.

Byggemåte:
Bygningen er fundamentert på støpt 
betongsokkel. Yttervegger i bindingsreisverk 
med utenpåliggende trekledning. 
Takkonstruksjon i tre. Sperretak (saltak) med 
utenpåliggende betongtakstein. Opplysninger er 
gitt av takstmann.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Roar Ingebrigtsen
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Vedovn og elektrisk.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket G - ORANSJE

Tomteareal:
2779 m2

Tomt/Eierform:
Felles eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
386 887,-

Kommunale avgifter:
9 654

De kommunale avgiftene inkluderer avløp, 
eiendomsskatt, feiing, renovasjon og vann.  De 
kommunale avgiftene er variable og avhenger 
av vannforbruk. Avvik vil forekomme.,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av 
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vannforbruk i enkelte kommuner og avvik vil 
forekomme. Renovasjons- avgiften kan også 
komme i tillegg til kommunale avgifter i enkelte 
kommuner.

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 "nybygg, annet 
småhus med 3 eller 4 boliger" datert 
02.05.2003. Det foreligger byggegodkjente 
tegninger leiligheten, loftsetasjen er merket 
med "loftsrom" og det er dagens eier som har 
innredet loftsetasjen med to rom.

Diverse:
Det er tinglyst en avtale om at alle 
seksjonseiere må være medlem i Århaugbakken 
Velforening. Dette er en kostnad på ca.350 
kroner i året i følge selger. 

Sameiet har ca 80.000 på konto til dekning av 
utgifter i følge styreleder i sameiet.

Hvitevarer på kjøkkenet kan medfølge salget, og 
overtas i den stand de er. 

Regulering:
Kommuneplaner: 
Id: 670 
Navn: Kommuneplan 2014-2023
Arealbruk: Boligbebyggelse, nåværende

Kommunedelplan: 
Id: 669 
Navn: Kommunedelplan for Eike- Kolnes- Skre
Arealbruk: Boligbebyggelse, nåværende

Reguleringsplaner: 
Id: 551
Navn: Eikje sør
Formål: Boliger

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området. Ta 
kontakte med megler for å få tilsendt 
reguleringsplan.

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

20.11.2001 - Dokumentnr: 10041 - Kjøpekontrakt
Med flere bestemmelser  
Bestemmelse om vann/kloakkledning  
Overført fra: Knr:1149 Gnr:115 Bnr:238 
Gjelder denne registerenheten med flere 

16.12.2002 - Dokumentnr: 10773 - 
Erklæring/avtale
Vedtekter for sameiet Århaugbakken.  
Gjelder denne registerenheten med flere 

01.04.2003 - Dokumentnr: 2687 - Best. om 
vann/kloakkledn.
Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter  
Plikt å være medlem i velforening  
Med flere bestemmelser 

16.12.2002 - Dokumentnr: 10773 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 4 
Formål: Bolig 
Sameiebrøk: 73/878

Sameiet:
Sameiet Århaugbakken

Meglers vederlag:
Provisjon: 37.800,-
Tilrettelegging: 12.900,-
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, 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.
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Salgsoppgavedato:
2020-22-06

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.

Kontakt:
Elise Knutsen Skogland
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Tlf: 94861650
elise@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Torbjørn H. 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

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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Budskjema
For eiendommen: Århaugbakken 25, 5541 KOLNES
Gnr. 115 Bnr. 238 Snr. 4 i Karmøy
Oppdragsnummer: 1-0210/20
basert på salgsoppgave datert 2017-12-06





DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Elise Knutsen Skogland  /  T: 94861650  /  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


