
Prisant: 2 950 000 + omk
og andel fellesgjeld

Haugesund - Solsiden
Hansastø 18, 5538 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
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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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Del 1 - Hansastø 18

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Leilighet (eierseksjon)

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 35 Bnr. 88 Snr. 11

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 2 950 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 126 m2 

Bra: 131 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 1 884 per måned

TOMT:

1 543 m2 Eiet, felles tomt



Kort om boligen

Deres ny hjem?

Velkommen til Haugesunds solside og Hansastø 18! 

Dette er en topp/endeleilighet beliggende høyt og fritt i 3. og 4. etasje, med flott utsikt 

mot Karmsundet og Karmøy. 

Leiligheten har en praktisk planløsning fordelt på to etasjer, med blant annet to stuer, 

tre soverom, to bad og bod/vaskerom. Solrik terrasse mot vest. Peisovn i hovedstuen. 

Boligen har et generelt behov for modernisering/

oppgradering. 

Parkeringsplass i felles garasjeanlegg/underetasjen medfølger. 

Kort vei til alle fasilitetene i sentrum, Oasen Storsenter og Raglamyr/Amanda 

Storsenter. Er dere på utkikk etter en lettstelt bolig med nærhet til sjøen, bør dere ta en 

nærmere titt på Hansastø 18!
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Allrommet i hovedetasjen er meget romslig. Store vinduer sikrer godt med naturlig lys, og lar den flotte utsikten komme til sin rett.
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God plass til både salong og spisegruppe.
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Fra allrommet er det utgang til solrik, vestvendt altan.
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Arealeffektivt kjøkkenhjørne med innredning i eikeutførelse. Integrert platetopp, 

komfyr og ventilator. Opplegg for oppvaskmaskin.
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Leiligheten har tre gode soverom.
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Under: Loftstue med nydelig utsikt.
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Over og til høyre: Bad i hovedetasje. Under: Bad i loftsetasje.
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Utsikt fra loftsetasjen.
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Inngangsparti.
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Haugesund - Solsiden
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Maritimt og 
solrikt...
Rolig beliggenhet med kort vei til "alt"

Leiligheten har en populær og maritim beliggenhet ved Karmsundet, vest for Vår 

Frelsers gravlund. Eiendommen har svært gode solforhold!

Hansastø/Viljarshaugen er et veletablert og trivelig boligområde i søre bydel, som 

preges av villabebyggelse kombinert med moderne boligkomplekser.

Fra området har man kort avstand til det meste, deriblant alle fasilitetene i sentrum, 

samt handelsområdet Raglamyr, Amandasenteret, Oasen Storsenter, dagligvarebutikk 

(Kiwi) og Hjemmebakeriet i Salhusvegen.



Planløsning

Innhold
Praktisk planløsning over to etasjer.

Leiligheten ligger i 3. + 4. etasje etasje og inneholder:

3. etasje: Stue/spisestue/kjøkken, soverom, bad, bod/vaskerom, gang og vindfang.

4. etasje: Stue, 2 soverom og bad.

I tillegg medfølger 2 boder og 1 parkeringsplass i felles garasjeanlegg, i byggets 

underetasje.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

3.

4.



38 HAUGESUND - SOLSIDEN HANSASTØ 18



Del 2 - Hansastø 18

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0001/21

Adresse:
Hansastø 18, 5538 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 35 Bnr. 88 Snr. 11 i Haugesund kommune

Sameiebrøk 126/2440

Eiers navn:
Harriet Lie Kallevik

Prisantydning:
2 950 000,-

Kjøpers omkostninger:
73 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
7 400,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
82 522,- (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,-.

Andel fellesgjeld:
19 415,- 05.01.2021

Andel fellesformue:
19 479,- 31.12.2019

Felleskostnader/Husleie:
1 884,- per mnd.
Altibox, renter og avdrag andel fellesgjeld og 
øvrige driftskostnader.

Eiendomstype:
Leilighet

Eierform:
Eierseksjon

Utleie:
Den enkelte sameier har full rettslig råderett 
over sin seksjon. Ved utleie skal det på forhånd 
gis skriftlig melding til styret.

Standard:
Boligen holder hovedsakelig standard fra 
byggeår (1998), og det vil være påregnelig med 
oppgraderinger.

3. etasje:
- Trivelig inngangsparti. Vindfang og gang med 
oppbevaringsplass for yttertøy.
- Allrom bestående av stue/spisestue og 
kjøkken. Romslig og sosial atmosfære. Store 
vindusflater gir godt med naturlig lys og lar den 
flotte utsikten komme til sin rett. Fra allrommet 
er det utgang til vestvendt, lun og solrik altan 
med nydelig utsikt mot Karmsundet og Karmøy. 
Trapp opp til 4. etasje/loftsetasje.
- Kjøkkennnredning i eikeutførelse. Integrert 
platetopp, komfyr og ventilator. Det er lagt klart 
til oppvaskmaskin mot at skuffeseksjon tas 
bort. Benkeplate i laminert spon.
- Stor hovedsoverom med god plass til 
dobbeltseng.
- Helfliset baderom med varmekabler i gulv, 
innredet med gulvmontert toalett, 
baderomsmøbel med vask og speil. Dusjløsning 
med garnityr. Det anbefales å etablere 
mekanisk ventilering. Takstmannen har gitt 
tilstandsgrad 3 på gulvet grunnet motfall. 
Resten av badet har tilstandsgrad 2. 
- Bod/vaskerom med belegg på gulvet/oppbrett 
ved sokkel og sluk. Bereder og branntrommel. 
Rommet er byggemeldt som bod.

4. etasje:
- Luftig loftstue med skråtak. Nydelig utsikt mot 
sundet!
- To soverom med skråtak.
- Helfliset bad med varmekabler i gulv, innredet 
med gulvmontert toalett, baderomsmøbel med 
vask og speil. Badekar med dusjhode. Ventil i 
tak. Naturlig avtrekk. Det anbefales å etablere 
mekanisk ventilering.

For øvrig:
- Automatsikringer og AMS strømmåler.

Overflater:
Gulv: Hovedsakelig parkett. Fliser på baderom. 

Belegg i bod/vaskerom.
Vegger: Hovedsakelig tapetserte overflater. 
Fliser på baderom.
Himlinger: Hovedsakelig gipsplater som er 
sparklet og malt.

Areal:
P-rom: 126 m² 
Bra: 131 m² 

P-rom:
3. etasje, 82 m2: Vindfang, gang, 
stue/spisestue/kjøkken, soverom og bad.
4. etasje, 44 m2: Stue, 2 soverom og bad.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1998

Antall soverom:
3 soverom 

Antall rom:
5 rom 

Etasje:
3.etg. 

Parkering:
Én parkeringsplass i felles garasjeanlegg 
(byggets underetasje) medfølger. Det er i følge 
sameiet mulighet for å etablere el-billader på 
tilknyttet parkeringsplass. Dette bekostes den 
enkelte seksjonseier - Sameiet oppgir at dette 
kan koste omlag kr. 22.000,- (det må påregnes 
at avvik i dette beløpet kan forekomme!).

Forsikringsselskap:
Gjensidige

Polisenr:
85951397

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Boligen er oppført i 1998. 
Oppført på grunnmur i betong. Yttervegger i 
bindingsverk som er utvendig kledd med 
trepaneler. Saltak i trekonstruksjon som er 
utvendige tekket med betongtakstein.
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Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 08.01.2021 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk og ved. Det er peisovn i hovedstuen. 
Varmekabler i gulv på begge bad.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Megler har oppfordret eier til å innhente 
energiattest for eiendommen, men denne er 
ikke fremlagt for megler.

Beskaffenhet:
Sameiets fellesarealer er hovedsakelig asfaltert.

Tomteareal:
1 543 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet, felles tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
638 530,- for 2019

Kommunale avgifter:
Pt kr. 11 175,- per år.
Herav: Vann, avløp, eiendomsskatt, feiing og 
renovasjon.

Kommunale avgifter: kr 8 766,-
Renovasjon HIM: kr. 2 409,-

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme. Det tas 
forbehold om endring i satser/gebyrer.

Andre faste, løpende kostnader er forsikring, 
strøm, fellesutgifter til sameiet 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 "nybygg - 
leiligheter" datert 15.02.1999 foreligger. 
Ferdigattest foreligger ikke.

Diverse:
Leiligheten er tilknyttet sameiet Hansastø 18. 

Dyrehold:
Dyr som er til ulempe for andre beboere, må 
ikke holdes i leilighetene. Lufting av hunden må 
skje utenom gangveiene, garasjeanleggene og 
barnas lekeplasser. Lufting av hunden må skje 
under kontroll. Alle hunder skal holdes i bånd på 
sameiets område. Katter skal holdes i bånd eller 
innendørs.

Regulering:
Eiendommen omfattes av følgende planer:
- Kommuneplan (ID 1106PLAN-KP3). Arealformål: 
Boligbebyggelse, nåværende.
- Reguleringsplan for Hansastø (ID RL1232). 
Reguleringsformål: Konsentrert 
småhusbebyggelse, kjørevei, felles grøntareal 
og felles avkjørsel.

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

- 1106/35/88/11:
23.12.1936 - Dokumentnr: 1977 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:127 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:35 Bnr:88 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 15.09.1937 - Dokumentnr: 1550 - 
Erklæring/avtale
Bestemmelse om veg 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:35 Bnr:88 

Gjelder denne registerenheten med flere 
- 27.01.1950 - Dokumentnr: 231 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:35 Bnr:88 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 07.01.1952 - Dokumentnr: 57 - Bestemmelse 
om vannrett
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:127 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:35 Bnr:88 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 29.06.1956 - Dokumentnr: 2229 - 
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:1106 Gnr:35 Bnr:88 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 04.07.1997 - Dokumentnr: 3276 - 
Erklæring/avtale
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1562 
Snr:1 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1562 
Snr:2 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1562 
Snr:3 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1562 
Snr:4 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1562 
Snr:5 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1562 
Snr:6 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1563 
Snr:1 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1563 
Snr:2 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1563 
Snr:3 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1563 
Snr:4 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1563 
Snr:5 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1563 
Snr:6 
Bestemmelse om båt/bryggeplass  
Overført fra: Knr:1106 Gnr:35 Bnr:88 
Gjelder denne registerenheten med flere 
----
Diverse påtegning 
Rett til båtplass frafalt for snr. 3.  
----
Diverse påtegning 
Rett til båtplass frafalt for snr. 5.  
- 04.07.1997 - Dokumentnr: 3276 - Best om 
garasje/parkering
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Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1562 
Snr:1 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1562 
Snr:2 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1562 
Snr:3 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1562 
Snr:4 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1562 
Snr:5 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1562 
Snr:6 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1563 
Snr:1 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1563 
Snr:2 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1563 
Snr:3 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1563 
Snr:4 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1563 
Snr:5 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1563 
Snr:6 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:35 Bnr:88 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 19.09.1997 - Dokumentnr: 4536 - Best om 
garasje/parkering
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1562 
Snr:5 
Bestemmelse om båt/bryggeplass  
Rett til boder.  
Overført fra: Knr:1106 Gnr:35 Bnr:88 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 24.09.1997 - Dokumentnr: 4586 - Best om 
garasje/parkering
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1562 
Snr:4 
Bestemmelse om båt/bryggeplass  
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:35 Bnr:88 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 20.05.1998 - Dokumentnr: 2263 - Best om 
garasje/parkering
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1563 
Snr:4 
Best. om en bod  
Overført fra: Knr:1106 Gnr:35 Bnr:88 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 06.08.1998 - Dokumentnr: 3651 - Best om 
garasje/parkering
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1563 

Snr:5 
Bestemmelse om båt/bryggeplass  
Bestemmelse om adkomstrett 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:35 Bnr:88 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 31.08.1998 - Dokumentnr: 4022 - 
Erklæring/avtale
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1563 
Snr:6 
Bestemmelse om båt/bryggeplass  
Bestemmelse om veg 
Bestemmelse om garasje/parkering  
Overført fra: Knr:1106 Gnr:35 Bnr:88 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 30.03.1999 - Dokumentnr: 1291 - Bestemmelse 
om kloakkledn
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 30.03.1999 - Dokumentnr: 1291 - 
Erklæring/avtale
Bestemmelser om tilleggsdel, se under 
servitutter.  
Gjelder seksjon nr.  1 - 15  
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 30.03.1999 - Dokumentnr: 1291 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 11 
Formål: Bolig 
Sameiebrøk: 126/2440

Legalpant:
De andre seksjonseierne har legalpant i 
seksjonen for krav mot seksjonseieren som 
følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset 
til 2 G. Kommunen har legalpant i eiendommen 
for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og 
avgiftskrav.

Konsesjonsplikt:
Salget er ikke konsesjonspliktig.

Sameiet:
Sameie Hansastø 18
Org.nr.: 994906062

Vi oppfordrer alle interessenter til å sette seg 
godt inn i sameiets vedtekter, husordensregler, 
regnskap og innkallingprotokoll fra tidligere 
sameiemøter.

Styregodkjennelse:
Det praktiseres ikke styregodkjenning i sameiet. 

Ved overdragelse skal det på forhånd gis 
skriftlig melding til styret.

Forretningsfører:
Intern forretningsførsel.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag (fastpris): kr. 53 100,-
Markedspakke: kr. 21 900,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

Lov om hvitvasking:
Det følger av Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

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. 

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Betalingsbetingelser:
Partene skal signere kjøpekontrakt innen rimelig 
tid etter at handel er kommet i stand. Hele 
kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal 
være kreditert meglers klientkonto og skriftlig 
melding fra kjøpers bank må foreligge innen to 
virkedager før overtagelse.

Personopplysninger:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
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informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

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 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:
12.01.2021

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

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

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Meglers skal legge til rette for en forsvarlig 
avvikling av budrunden.

I forbrukerforhold (det vil si 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.

Bud kan legges inn på finnannonsen på "gi bud 
knappen", ved meglingsoppdrag etter 
avhendingsloven. Ved elektronisk budgivning så 
kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. 
Megler kan også kontaktes for tilsendelse av 
budskjema, og budskjema finnes også i 
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. For 
annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning, se budskjema.
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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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Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller 
fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og 
medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, 
og er gjeldende fra 1. januar 2020.



Budskjema
For eiendommen: Hansastø 18, 5538 Haugesund
Gnr. 35 Bnr. 88 Snr. 11 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0001/21
basert på salgsoppgave datert 12.01.2021
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Olav Jentoft  /  T: 93492224  /  olav@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


