
Prisant: 1 650 000 per tomt
+ omk

Haugesund - Vassbrekke
Vassbrekkevegen 94, 5534 Haugesund



HAUGESUND VASSBREKKEVEGEN 942

                                                                       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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Del 1 - Vassbrekkevegen 94

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE: 

2 boligtomter (selges separat)

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 1 Bnr. 77 og Gnr. 1 Bnr. 104

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 650 000 per tomt + omk.

TOMT:

Tomt med bnr. 77: 831,5 m2

Tomt med bnr. 104: 894 m2 m2 

Eiet tomt



Kort om eiendommene

Flott mulighet!

Velkommen til Vassbrekkevegen 94 - To store utsiktstomter i et nyere og barnevennlig 

boligområde. Tomtene er planert, har støttemurer og er opparbeidet med vei, vann og 

avløp. Utnyttelsesgrad på opptil 40%. 

Man kan iht. reguleringsplanen bl.a. bygge enebolig over to plan, med flatt tak. 

Eiendommene ligger på et høydedrag med gode solforhold og flott utsikt mot havet i 

vest. 

Få minutters kjøring til alle fasilitetene i Haugesund sentrum! Samtidig er området er 

rolig, fredelig og barnevennlig - Her får man med andre ord kombinert nærhet til alt som 

rører seg i byen, med naturskjønne og landlige omgivelser. 

Umiddelbar nærhet til barnehage, Amandasenteret og de fleste fasiliteter!
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Tomtene har gode solforhold og flott utsikt til omgivelsene! 
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Illustrasjonsfoto
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Tomtene er planert og opparbeidet med støttemurer, vei, vann og avløp.
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Eiendommene ligger på et høydedrag.
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Umiddelbar nærhet til Raglamyr/Amandasenteret og få minutters kjøring til alle fasilitetene i Haugesund sentrum.
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Vassbrekke
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Barnevennlig og 
sentral 
beliggenhet...
Tomtene ligger ved et nyetablert og barnevennlig boligfelt på Vassbrekke. Her er gode 

solforhold og flott utsikt til omgivelsene. Fra eiendommene er det få minutters gange til 

alle fasilitetene på Amandasenteret og handelsområdet Raglamyr. Videre tar det få 

minutter med bil inn til Haugesund sentrum. Ønsker man å spasere til sentrum tar dette 

ca. 30 minutter.

Trygg og rolig skolevei til Brakahaug barneskole og Skåredalen ungdomskole. Videre 

ligger Vassbrekke Fus Kulturbarnehage kun et steinkast unna.

Umiddelbar nærhet til flotte turområder!

Gode bussforbindelser fra Raglamyr, nærhet til innfartsveien mot Stavanger, samt kort 

vei til Haugesund Lufthavn.

Adkomst: Fra Amandasenteret på Ragalmyr, kjør mot Ørpetveit. Ta til venstre inn 

Vassbrekke. Følg veien til endes, og du vil få tomtene rett frem - like til venstre for et 

eldre funkishus som ligger der.
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Del 2 - Vassbrekkevegen 94

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0251/19

Adresse:
Vassbrekkevegen 94, 5534 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 1 Bnr. 77 i Haugesund kommune
Gnr. 1 Bnr. 104  i Haugesund kommune

Eiers navn:
Trygve Marin Johannesen

Prisantydning:
1 650 000 per tomt

Kjøpers omkostninger, per tomt:
41 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
54 122,- (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:
2 boligtomter (selges separat) 

Eierform:
Eiet

Tomteareal:
Tomt med bnr. 77: 831,5 m2
Tomt med bnr. 104: 894 m2 m2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av hver enkelt eiendom etter 
nærmere avtale mellom partene.

Formuesverdi eiendom:
Megler har ikke mottatt formuesverdi fra 
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt 
sjekke skatteetatens kalkulator for estimert 
formuesverdi. Se www.skatteetaten.no

Kommunale avgifter:
Per år - Ca. 15.000-20.000,- per år.
Kommunale avgifter er stipulert (per tomt) og 
avvik vil forekomme. For en enebolig i 
Haugesund vil de kommunale avgiftene typisk 
variere mellom rundt 15-20.000,- per år, 
avhengig av antall medlemmer i 
husholdningen/vannforbruk. Ved oppføring av 
boligbygg på tomta vil kommunen på et eller 
annet tidspunkt krever eiendommen tilkoblet 
det offentlige vann- og avløpsnettet. Det vil da 
tilkomme en tilkoblingsavgift, samt bli beregnet 
årlige, kommunale eiendomsavgifter. Grunnlaget 
for fakturering av kommunale avgifter er de 
enkelte satser som kommunestyret vedtar 
hvert år.

Vei, vann og avløp:
Begge tomtene er tilknyttet offentlig vei (privat 
stikkvei fra kommunal vei), vann og avløp. 
Tomtene har felles adkomst over bnr. 77. Bnr. 
104 vil få tinglyst veirett over bnr. 77, i 
forbindelse med overskjøting til nye eiere.

Beskaffenhet:
Tomt med bnr. 77 (tomt A) har et areal på 831,5 
m2 (inkl. felles adkomstvei som utgjør ca. 332 
m2 av tomtearealet). 
Nettoareal for tomt A: 499,5 m2. 

Tomt med bnr. 104 (tomt B) har et areal på 894 
m2 (inkl. en skråning på ca. 222 m2). 
Nettoareal for tomt B: ca. 672 m2. 
Det er tegnet veirett for bnr. 104 over bnr. 77 
som vil bli tinglyst fortløpende. 

Arealer er hentet fra matrikkelrapport. 

Tomtene er planert, har støttemurer og 
opparbeidet med vei, vann og avløp. Det 
foreligger samsvarserklæring for utarbeiding av 
kabelgrøft og kabellegging (Haugaland Kraft) til 
begge tomtene.

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

Utsnitt fra reguleringsplan: 
Innenfor området tillates det på den enkelte 
tomt oppført boliger med en hovedleilighet med 
tilleggsleilighet. Garasjer kan føres opp i en 
etasje med grunnflate på 50 kvm. Tillatt bebygd 
areal skal ikke overstige 40% inkl. garasje.

Bebyggelsen skal gis en helhetlig og god 
estetisk utforming.

Boliger kan oppføres i 2 etasjer. Største høyde 
fra terreng til topp møne (evt. gesims ved flatt 
tak) skal ikke være større enn 6,5 m.

Det skal på egen eiendom eller i felles 
parkeringsanlegg, anlegges 2 
biloppstillingsplasser pr. hovedleilighet og 1 
biloppstillingsplass pr. tilleggsleilighet. Ved 
byggemelding skal garasje vises på 
situasjonsplan selv om den ikke skal oppføres 
samtidig med bolighuset. Snuplass for bil på 
egen grunn skal likedan vises på situasjonsplan.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området (vedlagt 
i denne salgsoppgave). 

Tinglyste forhold/servitutter:
Gnr. 1 Bnr. 77:
EIENDOMMENS RETTIGHETER
04.09.2020 BESTEMMELSE OM VANNLEDNING
Rettighet hefter i: KNR: 1106 GNR: 1 BNR: 16
04.09.2020 BESTEMMELSE OM 
KLOAKKLEDNING
Rettighet hefter i: KNR: 1106 GNR: 1 BNR: 16
04.09.2020 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 1106 GNR: 1 BNR: 16
04.09.2020 BESTEMMELSE OM ELEKTRISKE 
LEDNINGER/KABLER 
Rettighet hefter i: KNR: 1106 GNR: 1 BNR: 16

Gnr. 1 Bnr. 104:
Ingen servitutter registrert.
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Konsesjonsplikt:
Eiendommene er ubebygd, og kjøper(e) må fylle 
ut egenerklæring om konsjesjonsfrihet.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: Kr. 70.000,-

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 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:
09.11.2020

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/

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

Tomten har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved tomten 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 
tomten, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom tomten 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 tomten 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.

Ansvarlig megler:
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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Matrikkelbrev bnr. 77 (Tomt A)
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Matrikkelbrev bnr. 104 (Tomt B)
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Koordinater
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Oppriss av støttemurer
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Terrengsnitt
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Reguleringsplankart
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Planbestemmelser
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Grunnkart
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Stikkledningskart
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Samsvarserklæring H-kraft
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Budskjema
For eiendom: Vassbrekkevegen 94, 5534 Haugesund
Sett ring rundt: Gnr. 1 Bnr. 77 eller Gnr. 1 Bnr. 104 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0251/19
basert på salgsoppgave datert 09.11.2020
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Marius Kallevik  /  T: 90776949  /  marius@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


