
Prisant: 1 890 000 + omkTiltalende 4-roms over to plan
Flotmyrgata 114, 5527 HAUGESUND



HAUGESUND FLOTMYRGATA 1142

                                                                       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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Del 1 - Flotmyrgata 114

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE: 

Tomannsbolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 910 Snr. 1

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 890 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 109 m2 

Bra: 109 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 900,-  per måned

TOMT:

328 m2 eiet felles tomt



Standard

Innbydende 
leilighet i rolig og 
sentralt område..

Velkommen til Flotmyrgata 114 - en tiltalende 4-roms leilighet over to plan. 

Gjennomgående lyse, tidsriktige og stilfulle farger. Den inneholder blant annet tre 

soverom, stue, baderom og vaskerom. Videre har boligen lys kjøkkeninnredning fra Alno, 

og her er rikelig med skapplass. Rolig og sentral beliggenhet, med kort gangavstand til 

HSH, sentrum og de fleste fasiliteter. 

Fra din leilighet i Flotmyrgata, kan du gå til det aller meste. Alle tilbudene du trenger 

ligger bare noen kvartaler unna. Er det ikke fint å tenke på? Så enten du ønsker å få 

med deg en teateroppsetning, treffe venner over en kaffe, kjøpe nye klær eller få 

anbefalt en hvitvin til rekene du skal ha på lørdag er alt dette like i nærheten. Bilen står 

og bena går. Bare det i seg selv er en god investering.
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Flott, eldre bygg!
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Romslig stue med god plass til stor sofa. Stor vinduer som slipper inn mye lys! 
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Moderne fargevalg på vegger og gulv. Hyggelig utsyn mot gaten.
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Kjøkkenet er av svært god størrelse, med god plass til spisebord. Her er det godt med benke- og skapplass.
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Flott kjøkken i lys utførelse. Fliser på vegg over kjøkkenbenk for beskyttelse. 
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Soverom i hovedetasjen. 
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2 romslige soverom i underetasjen. Installert skyvedørsgarderobe på hovedsoverom.
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Flott fliselagt baderom med dusjnisje, badekar og vegghengt toalett.
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HAUGESUND

HAUGESUND FLOTMYRGATA 114

Her vil 
dere trives...

Fra din leilighet i Flotmyrgata, kan du gå til det aller meste. Alle tilbudene du trenger 

ligger bare noen kvartaler unna. Er det ikke fint å tenke på?

Så enten du ønsker å få med deg en teateroppsetning, treffe venner over en kaffe, 

kjøpe nye klær eller få anbefalt en hvitvin til rekene du skal ha på lørdag er alt dette like 

i nærheten. Bilen står og bena går. Bare det i seg selv er en god investering.

Men i sentrum finner du ikke bare motebutikker, spisesteder, kafeer, optikere, og et 

yrende folkeliv. Indre Kai er en spasertur unna, Markedet like ved og når fotballfeberen 

kaller er jammen ikke stadion langt unna den heller. En rekker knapt å få varmen i 

kroppen før en sitter der, helt fremme på stolen, og maner de hvitkledde til å "peisa på" 

for en ny medalje i Tippeligaen.

I Flotmyrgata 114 ligger alle forholdene til rette for et rikt, og komfortabelt liv.



Fra leiligheten er det kort vei til de fleste fasiliteter. 
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Planløsning

Innhold
Innholdsrik 4-roms over 2 plan, som inneholder:

Hovedetasje: Gang, kjøkken, stue og soverom.

Underetasje: Gang, bad og 2 soverom.

Felles inngang med adkomst til eget vaskerom. Dette ligger i hovedetasjen.

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

BRA 67 m2

1.

BRA 42 m2

2.
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Del 2 - Flotmyrgata 114

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0250/19

Adresse:
Flotmyrgata 114, 5527 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 910 Snr. 1 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Jørgen Valvatne Sandvik

Prisantydning:
1 890 000,-

Kjøpers omkostninger:
47 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11.500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
60 122,- (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,-.

Felleskostnader
900,- ,- per mnd.
Dekker felles forsikring

Eiendomstype:
Tomannsbolig

Eierform:
Eiet

Utleie:
Det vil normalt være anledning til å leie ut hele 
boligen.

Standard:
Lekker og tiltalende 4-roms leilighet over to 
plan. Gjennomgående lyse, tidsriktige og stilfulle 
farger. 

Hovedetasje bestående av gang med fliser og 
garderobeplass.

Romslig stue med god plass til stor sofa.  Her 
kan man virkelig slå seg ned og finne roen. 

Lys kjøkkeninnredning fra Alno (2005). Her er  
komfyr, kombiskap, platetopp og 
oppvaskmaskin. Kjøkkenet har rikelig med 
skapplass og har glass over benkeplate. På 
kjøkkenet er det også montert varmepumpe. 
Videre er det god plass til spisegruppe. 

Underetasje bestående av gang med fliser. 

Fullfliset baderom med varmekabler i gulv og 
mekanisk ventilasjon. Badet har vegghengt 
toalett, badekar, dusjnisje og hvit seksjon med 
servant.

Hovedsoverom med laminat på gulv. Her er 
downlights i tak og varmekabler i gulv. Stor 
skyvedørsgarderobe fra Elfa. 

Soverom to med laminat på gulv. Også her er 
det god skapplass. 

Hovedsakelig malte/tapetserte flater. 

Leiligheten har vaskerom med adkomst fra 
felles gang.

Lun og koselig  terrasse i bakgården.

Areal:
P-rom: 109 m2

Bra: 109 m2

P-rom innhold:
Innholdsrik 4-roms leilighet over 2 plan, som 
inneholder:

Hovedetasje: Gang, kjøkken, stue og soverom.

Underetasje: Gang, bad og 2 soverom.

Felles inngang med adkomst til eget vaskerom. 
Dette ligger i hovedetasjen.

Medfølgende terrasse i bakgården.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1917

Antall soverom:
3 soverom 

Antall rom:
4 rom 

Etasje:
1.etg. 

Parkering:
Mulighet for parkering på egen grunn. Det er 
forøvrig soneparkering i offentlig gate etter 
gjeldene bestemmelser.

Byggemåte:
Vegger i trekonstruksjon med trekledning 
utvendig. Etasjeskillene i trekonstruksjon. 
Grunnmur i betong. Opplysningene er gitt av 
takstmann.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Jan Willy Fjetland
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk og ved. Vedovn . Varmepumpe på 
kjøkken. Varmekabler i gulv på bad og på begge 
soverom i underetasjen.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket G - GUL

Tomteareal:
328 m

2

Tomt/Eierform:
Eiet felles tomt

Overtakelse:
Overtakelse av boligen etter nærmere avtale 
mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra 
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt 
sjekke skatteetatens boligkalkulator for 
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estimert ligningsverdi. Se 
www.skatteetaten.no,-

Kommunale avgifter:
12 333,- per år.
Kommunale avgifter inkluderer: Avløp, 
eiendomsskatt, feiing, vann og renovasjon(HIM).
HIM utgjør : 2.678,- for 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:
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:
Offentlig vei, vann og avløp. 

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest, datert 08.11.1917, kan besiktiges 
hos megler. Det foreligger også tillatelse til tiltak 
som gjelder bruksendring av tilleggsdel i 
kjelleretasjen til hoveddel. Det foreligger også 
byggegodkjente tegninger på leiligheten. Disse 
samsvarer med dagens bruk, bortsett fra 
hovedetasjen, hvor det er satt opp en ekstra 
vegg.

Diverse:
Kjeller er byggemeldt og kommunen har i vedtak 
gitt godkjenning for innredning av kjeller. 
Takhøyden er imidlertid for lav til å tilfredsstille 
dagens krav til etasjehøyde.

Regulering:
Boligen 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:

19.01.2007 - Dokumentnr: 140600 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 1 
Formål: Bolig 
Sameiebrøk: 1/2

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 2%.
Markedspakke: kr. 22.900,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 10.000,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg.

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 ikke tegnet 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 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.

Salgsoppgavedato:
2020-16-07

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 
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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
Jurist/Fagansvarlig/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.
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Budskjema
For eiendommen: Flotmyrgata 114, 5527 HAUGESUND
Gnr. 40 Bnr. 910 Snr. 1 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0250/19
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


