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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
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Olav Jentoft
Eiendomsmegler MNEF

T: 93 49 22 24

olav@meglerhuset-rele.no

Olav Jentoft møter du som oftest med et stort smil 

om munnen. Han er en sann humørspreder både på 

jobb og privat. Vi får ofte positive tilbakemeldinger fra 

kundene våre om Olav, og det med god grunn. Han er 

en omsorgsfull og meget dyktig eiendomsmegler. Olav 

har Bachelor i Eiendomsmegling ved Handelshøyskolen 

BI.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Leilighet (selveier)

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 29 Bnr. 671 Snr. 1

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 650 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 89 m2 

Bra: 89 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 2 641 per måned

TOMT:

3 610 m2 Felles, eiet tomt



Kort om boligen

Splitter ny og 
lekker leilighet...

Velkommen til forbildeprosjektet og det mye omtalte Kvednatunet, ved inngangen til 

Djupadalen! 

Her, i Haakonsvegen 80, ligger en lekker 3-roms leilighet som kan by på praktisk 

planløsning, høy standard, vannbåren gulvvarme og tilgang til en rekke fasiliteter. 

Boligen ligger i høy 1. etasje med adkomst via heis eller trapper. Fra stuen har dere 

utgang til overbygget, solrik altan på ca. 18 m2! 

Felles for beboerne i Kvednatunet er blant annet treningsrom, fantastisk uteområde 

med lekeplass, golf/puttingbane, bocciabane, hunde- og sykkelvask og sykkelparkering 

med ladestasjon for elsykkel. 

Bygget er vakkert å se på med utvendig fasade av accoya trekledning og fasadeplater, 

som bidrar til å fremheve et byggeri som er solid og varig, og skapt for aktiv bruk. 

Faste, lave omkostninger!
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Sosial åpen stuekjøkkenløsning med utgang til overbygget altan på ca. 18 m2. 

Altanen er vestvendt og solrik. 
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I oppholdsrommet er det god plass til både sofa og spisegruppe. Store vindusflater gir godt med naturlig lys i rommet.
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Delikat, sort kjøkkeninnredning fra Schmidt med integrerte hvitevarer. Kjøkkenøya skaper som et naturlig skille mellom stue- og kjøkkensone.
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Stort hovedsoverom med direkte adkomst til baderom. God plass til dobbeltseng. 

Soverom nr. 2 er perfekt som barnerom eller kontor.
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Tiltalende og romslig bad med flislagte gulv og vegger. 
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Badet inneholder flott baderomsinnredning fra Schmidt med nedfelt servant, dusjnisje med glassdører, 

veggmontert klosett fra Villeroy & Boch. 
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Separat wc-rom med veggmontert klosett fra Villeroy & Boch, baderomsinnredning fra Schmidt, flislagt gulv og slette, malte vegger.
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Fra stuen har dere utgang til overbygget, solrik altan på ca. 18 m2 med glassrekkverk. God plass til utemøbler m.m. 
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Felles for beboerne i Kvednatunet er blant annet treningsrom, fantastisk uteområde 

med lekeplass, golfputtingbane, bocciabane, hunde- og sykkelvask og sykkelparkering 

med ladestasjon for elsykkel.
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Kvednatunet
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Ved inngangen til 
vakre Djupadalen! 
Kort vei til både natur og sentrum!

Kvednatunet har en fantastisk beliggenhet i umiddelbar nærhet til Djupadalen er kanskje 

det mest populære rekreasjonsområdet i Haugesund. Enten du skal lufte den firbeinte, 

jogge eller ta med familien på søndagstur finnes det et vell av muligheter med stier og 

turveier. 

I hjertet av Djupadalen ligger Eivindsvatnet, som er et godt utgangspunkt for 

spennende turer. Herfra kan dere til eksempel gå opp til Steinsfjellet, Kattanakk, 

utsiktspunktet Årkjå eller en barnevennlig runde rundt selve vannet, gjerne med en 

velfortjent sjokoladepause i gapahuken. I sommerhalvåret er Eivindsvatnet et yndet 

sted for badeglade i alle aldre. Her finnes barnevennlige badeplasser, felles grill og 

benker.

For øvrig er det kort vei til skoler, barnehager, dagligvarebutikker, treningssenter og alle 

fasilitetene i sentrum!



Planløsning

Innhold
Leiligheten ligger i høy 1. etasje og inneholder stue/kjøkken, 2 soverom, bad, wc-rom, 

vaskerom/bod og gang/entré.

I tillegg medfølger én parkeringsplass i felles garasjeanlegg, samt sportsbod på 

fellesareal. Det er heis i bygget, slik at man enkelt kan transportere tunge handleposer 

fra garasjeanlegg og opp til leiligheten.
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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 - Haakonsvegen 80

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0458/20

Adresse:
Haakonsvegen 80, 5519 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 29 Bnr. 671 Snr. 1 i Haugesund kommune

Sameiebrøk 90/4332

Eiers navn:
Kvednatunet AS

Prisantydning:
3 650 000,-

Kjøpers omkostninger:
6 500,- Dokumentavgift (2,5% av andel 
tomteverdi)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
5 000,- Etableringskostnad til sameiet
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
24 372,- (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,-.

Total kjøpesum:
3 674 372,-

Felleskostnader/Husleie:
2 641,- per mnd.
Altibox, renovasjon, trappavask, byggforsikring, 
avsetning til utvending vedlikehold, 
vaktmestertjeneste og øvrige driftkostnader.

Eiendomstype:
Leilighet

Eierform:
Eierseksjon

Utleie:
Seksjonseieren kan fritt leie ut sin egen 
seksjon. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i 
mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med 
korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn 
sammenhengende. Sameiets styre skal 
underrettes skriftlig om alle leieforhold.

Standard:
Leiligheten holder en gjennomgående høy 
standard. Utstrakt bruk av hvitpigmentert 
eikeparkett på gulv, slette vegger, listfrie 
overganger og vannbåren varme i gulv.

- Sosial åpen stue/kjøkkenløsning med utgang til 
overbygget altan på ca. 18 m2. Altanen er 
vestvendt og solrik. I oppholdsrommet er det 
god plass til både sofa og spisegruppe. Store 
vindusflater gir godt med naturlig lys i rommet.
- Delikat, sort kjøkkeninnredning fra Schmidt 
med integrerte hvitevarer. Kjøkkenøya skaper 
som et naturlig skille mellom stue- og 
kjøkkensone, samtidig som den tilfører større 
arbeidsflate og mer oppbevaringsplass.
- Stort hovedsoverom med direkte adkomst til 
baderom. God plass til dobbeltseng.
- Soverom nr. 2 er perfekt som barnerom eller 
kontor.
- Tiltalende og romslig bad med flislagte gulv og 
vegger. Badet inneholder flott 
baderomsinnredning fra Schmidt med nedfelt 
servant, dusjnisje med glassdører, veggmontert 
klosett fra Villeroy & Boch. Gulvvarme. Badet 
har adkomst både fra gang og hovedsoverom.
- Separat wc-rom med veggmontert klosett fra 
Villeroy & Boch, baderomsinnredning fra 
Schmidt, flislagt gulv og slette, malte vegger.
- Separat vaskerom som blant annet inneholder 
opplegg for vaskemaskin og varmtvannsbereder 
(200 liter). Flislagt gulv med sluk fliselist og 
membran. Slette, malte vegger. Ventil i himling.
- Gang/entré av god størrelse. Plass til yttertøy. 
Dørcallinganlegg med skjerm (det er montert 
kamera ved hovedinngang slik at man kan se 
hvem som ringer på.

For øvrig kan boligen skilte med:
- LED belysning i gang, bod, sov, vaskerom, wc, 
terrasse og spot på bad.
- Balansert ventilasjon.
- Glassrekkverk på altan.
- TV og bredbånd.

- Prosjektet leveres etter TEK10.
- Adgang til felles treningsrom.

Overflater:
Gulv: Hvitpigmentert eikeparkett i stue/kjøkken, 
soverom og gang/entré. Fliser på bad wc-rom 
og vaskerom.
Vegger: Slette, malte flater og fliser. Gipsplater 
som er sparklet og malt. Listfrie overganger. 
Fliser på bad.
Himlinger: Gipsplater som er sparklet og malt.

Areal:
P-rom: 89 m² 
Bra: 89 m² 

P-rom innhold:
Samtlige rom i leiligheten er primærrom.

Byggeår:
2020

Antall soverom:
2 soverom 

Antall rom:
3 rom 

Etasje:
1. etg. 

Parkering:
Det medlfølger én parkeringsplass i felles 
garasjeanlegg tilrettelagt for EL-bil (100%) og 
HC-plasser.  Sykkelparkering for hver leilighet 
utenfor hoveddør (delvis under tak). I tillegg har 
sameiet utendørs gjesteparkering. 

En seksjonseier kan med samtykke fra styret 
anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i 
tilknytning til en parkeringsplass seksjonen 
disponerer, eller andre steder som styret 
anviser. Styret kan bare nekte samtykke 
dersom det foreligger en saklig grunn. 
Kostnader til etablering av ladepunkt, 
vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte 
seksjonseier.

Forsikringsselskap sameiet:
If Skadeforsikring
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Felles polisenr:
SP0002798753

Byggemåte:
Bæresystemer i plasstøpte gulv/vegger og 
etasjeskiller i betong. Utvendig fasade er en 
kombinasjon av Accoya trekledning og 
fasadeplater.

Oppvarming:
Hovedsakelig elektrisk, samt vannbåren varme. 
Balansert ventilasjonsanlegg med avsug fra 
kjøkken, bod og bad med tilluft i alle 
oppholdsrom (aggregatet montert i 
vaskerom/bod). Vannbåren varme i gulv i 
stue/kjøkken og gang/entré. Gulvvarme på bad.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Det er ikke foretatt energimerking for 
leiligheten.

Beskaffenhet:
Særdeles flott felles tomt, opparbeidet med 
blant annet beplantning, benker, lekeareal, 
bocciabane, golf/putting, sykkelparkering og 
spylestasjon for hund og sykkel. På 
eiendommen er det i tillegg gjesteparkering og 
fullt nedgravd avfallsrenovasjonssystem.

Tomteareal:
3 610 m² 

Tomt/Eierform:
Felles, eiet tomt.

Overtakelse:
Leiligheten er innflytningsklar. Overtakelse etter 
nærmere avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter 
ferdigstillelse i forbindelse med første 
likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med 
utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig 
beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Se 
nærmere info på www.skatteetaten.no.

Kommunale avgifter:
Ca 12 000,- per år.

Oppgitt beløp er estimert og vil avvike 
(leiligheten har aldri vært bebodd). De 
kommunale avgiftene omfatter vann, avløp og 
eiendomsskatt. De kommunale avgiftene 
avhenger av vannforbruk. 

Andre faste, løpende kostnader er forsikring, 
strøm, fellesutgifter ved sameie og lignende.

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

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

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Midlertidig brukstillatelse for boligblokk - 22 
leiligheter - Haakonsvegen 80, datert 
16.03.2020 foreligger. Ferdigattest foreligger 
ikke.

Regulering:
Området omfattes av følgende planer:
- Kommuneplan for Haugesund. Formål: 
Bebyggelse og anlegg.
- Reguleringsplan "Kvernatunet" (planID RL1690, 
gnr 29 bnr 98 m.fl.). Formål: Boligbebyggelser, 
grønnstruktur, hensynssone m.m.
- Reguleringsplan "industriområde Grønhaug" 
(PlanID RL927). Formål: Industri.

Bygg 2 i Kvednatunet er under oppføring og det 
må påregnes en del byggeaktivitet på 
eiendommen fremover.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende som 
følger eiendommens matrikkel ved overskjøting 
til ny hjemmelshaver:
- 1106/29/671/1:
26.06.1939 - Dokumentnr: 1375 - Bestemmelse 
om gjerde

Overført fra: Knr:1106 Gnr:29 Bnr:671 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 08.02.1983 - Dokumentnr: 553 - 
Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:29 Bnr:671 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 18.02.1983 - Dokumentnr: 674 - 
Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:29 Bnr:671 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 08.11.1983 - Dokumentnr: 5045 - Bestemmelse 
om veg
Overført fra: Knr:1106 Gnr:29 Bnr:671 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 15.10.1991 - Dokumentnr: 3355 - 
Erklæring/avtale
Elektriske kraftlinjer 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:29 Bnr:671 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 04.11.1997 - Dokumentnr: 5338 - 
Erklæring/avtale
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:29 Bnr:134 
Byggeforbud på nærmere angitt 
avstand/område  
Bestemmelse om bebyggelse 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:29 Bnr:671 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 25.02.2020 - Dokumentnr: 2150335 - 
Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 1 
Formål: Bolig 
Tilleggsdel: Bygning 
Sameiebrøk: 90/4332

Legalpant:
De andre seksjonseierne har lovbestemt 
panterett i seksjonen for krav mot 
seksjonseieren som følger av sameieforholdet, 
jf. eierseksjonslovens §31. Pantekravet kan ikke 
overstige et beløp som for hver bruksenhet 
svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp 
pa° det tidspunktet tvangsdekning besluttes 
gjennomført. Panteretten omfatter ogsa° krav 
som skulle ha vært betalt etter at det er 
kommet inn en begjæring til namsmyndighetene 
om tvangsdekning.

Konsesjonsplikt:
Fritatt fra konsesjonsplikten.
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Sameiet:
Sameiet Kvednatunet AS
Org.nr.: 924 822 643

Sameiet Kvednatunet består av 46 
boligseksjoner på eiendommen gnr. 29, bnr. 671 
i Haugesund kommune. Den enkelte bruksenhet 
består av en hoveddel, samt eventuelt en eller 
flere seksjonerte tilleggsdeler. Hoveddelen 
består av en klart avgrenset og 
sammenhengende del av en bygning, med egen 
inngang. Seksjonerte tilleggsdeler omfatter bod, 
parkeringsplasser (i garasjekjeller) og private 
uteplasser. De deler av eiendommen som ikke 
inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.

Sameiet har vedtatt at man kan glasse inn 
terrasse/balkong.

Som forbildeprosjekt for Husbanken vil Sameiet 
Kvednatunet bli brukt som en god pilot for 
andre prosjekter på landsbasis. Dette er 
historisk og helt unikt for et boligprosjekt på 
Haugalandet.

Styregodkjennelse:
Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle 
overdragelser og leieforhold.

Forretningsfører:
Haugesund Boligbyggelag (HAUBO)

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er avtalt til fastpris pr enhet, 
kr. 40.000 + mva. I tillegg betaler oppdragsgiver 
gebyr for tilrettelegging, husbanksøknad og 
meglers direkte utlegg.

Boligselgerforsikring:
Selger er et selskap (AS) som driver med 
eiendom og har ikke anledning til å tegne 
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 og 
aksjeleiligheter: kr. 4.100/6.900,-, selveier og 
rekkehus: kr. 7.400/10.200,-, enebolig, 
tomannsbolig, fritidsbolig og tomt: kr. 
11.500/14.400,-. Ta kontakt for ytterligere 
informasjon.

Salgsoppgavedato:
10.12.2020

Lovanvendelse:
Eiendommen selges etter normalordningen i 
avhengingsloven, uten AS-IS klausul. Ta kontakt 
med megler for mer info.

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

Ansvarlig megler:
Olav Jentoft
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 93492224
olav@meglerhuset-rele.no

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

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved 
overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras 
med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning 
og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt 
over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". 
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med 
eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt 
forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette 
fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for 
garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på 
eiendommen, vil det heller ikke medfølge
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Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, 
og er gjeldende fra 1. januar 2020.
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