
Prisant: 3 390 000 + omkHaugesund - 
Knut Knutsen OAS gate 6, 5528 HAUGESUND



KNUT KNUTSEN OAS GATE 62

                                                                       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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Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF

T: 97 95 12 00

georg@meglerhuset-rele.no

Georg Berg er en av våre mest erfarne meglere, en 

veteran i eiendomsmeglerbransjen. Som hans kunde vil 

du oppleve tett dialog og gode strategier for både kjøp 

og salg av eiendom. Georgs væremåte er en god 

kombinasjon av profesjonell, folkelig og jordnær, noe 

som gjør han godt likt både blant kolleger og kunder.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Tomannsbolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 1081

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 390 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 272 m2 

Bra: 293 m2

TOMT:

405.2 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Hel tomannsbolig 
beliggende i 
attraktivt villa-
område!
Velkommen til Knut Knutsen OAS gate 6! 

Knut Knutsen OAS gate 6 er en hel tomannsbolig som er horisontaldelt, og går over 4 

plan. Boligen passer perfekt for en familie som ønsker å bo under samme tak, eller for 

de som ønsker å leie ut. Boligen er godt vedlikeholdt utvendig og det er gjort flere 

oppgraderinger gjennom årene. Hagen er pent opparbeidet med prydbusker og 

hagestue. I tillegg er det garasje på eiendommen. 

Boligen har en sentral beliggenhet i Haugesund. Fra boligen kan man gå til det aller 

meste. Sentrum med alle tilbudene man trenger ligger bare en kort gangavstand unna. 

Er ikke det fint å tenke på? Så enten man ønsker å få med seg en teateroppsetning, 

treffe venner over en kaffe, kjøpe klær til sommerfesten eller få anbefalt en rødvin til 

indrefileten er alt dette i nærheten!
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Rolig område midt i sentrum!
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Koselig utestue med utgang til terrassen!
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Hagestue og stue i 1. etasje
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Separat kjøkken med god skap-og benkeplass. Utgang til utestuen. 
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Hovedsoverommet i 1. etasje er svært romslig med god plass til dobbeltseng. Stor skyvedørsgarderobe med speil. Det er totalt 3 soverom i 

denne etasjen. 
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Stue og spisestue i 2. etasje. Klassiske detaljer med rosett i taket og brede lister. (spisestue)
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2. etasje har 2 stuer, 2 soverom, kjøkken og baderom. Baderomsplatene, innredning og toalett er byttet. 
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Soverom i 2. etasje
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Innredet loft.
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Pent, fliselagt baderom med badekar og dusjkabinett. Eget separat vaskerom.
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Disponibelt rom i underetasjen, rommet er ikke godkjent til varig opphold. 
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Svært romslig gang i 1. etasje, med garderobeløsning. 
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Stor terrasse med god plass til utemøbler. Praktisk utebod til oppbevaring av for eksempel hageredskap.
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Attraktivt og 
roligområde midt i 
byen!
Her er det nærhet til "alt" du trenger..

Boligen har en sentral beliggenhet i Haugesund. Fra boligen kan man gå til det aller 

meste. Sentrum med alle tilbudene man trenger ligger bare en kort gangavstand unna. 

Er ikke det fint å tenke på? Så enten man ønsker å få med seg en teateroppsetning, 

treffe venner over en kaffe, kjøpe klær til sommerfesten eller få anbefalt en rødvin til 

indrefileten på lørdag er alt dette like i nærheten. Bilen står og bena går. Bare det i seg 

selver en god investering.

Men sentralt i Haugesund finner du ikke bare motebutikker, spisesteder, kafeér, optikere, 

og et yrende folkeliv. Edda Kino, HSH, Haugesund sykehus finnes 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 et nytt år med medalje i Tippeligaen.

Joggeturen legges gjerne til Vangen eller Djupadalen.



Planløsning

Innhold
Boligen går over 4 plan og inneholder:

Kjeller: 

P-rom: Bad, gang, vaskerom, garderobe, 2 disponible rom.

S-rom: Kott

1. Etasje: 

P-rom: Bad, gang 1, gang 2, kjøkken, vindfang, 3 soverom

S-rom: Hagestue

2. Etasje: 

P-rom: Bad, kjøkken, stue, trapperom, entré, spisestue, 2 soverom

Loft: 

Innredet rom

Garasje: 23 BTA/19 S-rom
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

1.

2.



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

3.

4.
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Velkommen til en hyggelig visning!
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Del 2 - Knut Knutsen OAS gate 6

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0427/20

Adresse:
Knut Knutsen OAS gate 6, 5528 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 1081 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Peter Lennart Holthe

Prisantydning:
3 390 000,-

Kjøpers omkostninger:
84 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
97 622,- (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:
Tomannsbolig

Eierform:
Eiet

Utleie:
Boligen er selveiet og kan i sin helhet leies ut. 
Selger opplyser om at 2. etasje kan leies ut 
skattefritt.

Standard:
Kjeller: 

Baderom: Flott fliselagt baderom med 
vegghengt toalett, dusj på vegg med dusjhjørne 
og baderomsinnredning med dobbel vask. 
Avtrekksvifte i himling og tilluft under dør.

Vaskerom: Svært praktisk vaskerom med 
skiferfliser på gulv og malte vegger. Rommet 

inneholder vaskeromsinnredning med 
utslagsvask og opplegg for vaskemaskin. 
Avtrekksvifte i vegg og dør som kan åpnes.

Disponible rom: I underetasjen er det 3 
disponible rom. Rommene kan brukes som for 
eksempel klesskap eller oppbevaring. Vi gjør 
oppmerksom på at rommene ikke er godkjent til 
varig opphold. Dette betyr at rommene ikke kan 
brukes som oppholdsrom.

1. Etasje: 
Vindfang: Velkommen inn! Her er det god plass 
til å henge fra seg yttertøy og sette fra seg 
sko. 

Kjøkken: Hyggelig, separat kjøkken med 
kjøkkeninnredning med fronter i finer og heltre. 
Det er ventilator over komfyr. Det er 
vaskemaskin og en liten varmtvannsbereder i 
skap.

Stue: Romslig stue med store vinduer som 
slipper inn godt med lys. Spotter i tak og 
parkett på gulv. Det er også installert vedovn 
som varmer godt på kalde dager. 

Soverom: I dennne etasjen er det totalt 3 
soverom. Alle soverommene er av god størrelse 
med plass til seng, nattbord og oppbevaring. 
Hovedsoverommet er spesielt romslig med stor 
skyvedørsgarderobe. 

Baderom: Fliselagt baderom med 
baderomsinnredning med vask, toalett og dusj 
på vegg i dusjnisje med glassdør. Ventil i 
himling.

Hagestue: Hyggelig hagestue med utgang til 
terrassen. 

2. Etasje: 
Entré: Plass til å henge fra seg yttertøy og 
sette fra seg sko.

Stue: Romslig stue med flere klassiske detaljer. 
Brede lister, høyt under taket og nydelig rosett i 
himling. Her er det massevis av potensiale! 

Kjøkken: Separat kjøkken med kjøkkeninnredning 
med malte fronter. Det er ventilator over 

komfyr. Vaskemaskin og liten 
varmtvannsbereder i skap. 
Baderom: Baderom med nyere baderomplater 
på vegg, vinylbelegg på gulv. Badet inneholder 
vask med skuffer, vegghengt toalett og dusj på 
vegg, samt en liten varmtvannsbereder. Ventil i 
himling og vindu som kan åpnes.
Soverom: 

Loft: 
Innredet loft. Hybelkjøkken er ikke tilkoblet vann 
og avløp. Vi gjør oppmerksomme på at det ikke 
finnes byggegodkjente tegninger på 
loftsetasjen. Megler får derfor ikke sjekket 
dagens bruk med godkjent bruk. Takvindu er 
ikke godkjent rømningsvei for rom med varig 
opphold.

For å få et vindu godkjent som rømningsvei, 
skal det i et hvert enkelt tilfelle søkes om å få 
tiltaket godkjent. Det er flere faktorer som 
spiller inn. Blant annet må høyden fra gulv til 
vindusbrett ikke overstige 1 m, og den frie 
vindus-åpningen må ha minimum bredde på 50 
cm og minimum høyde på 60 cm, samt at 
summen av bredde- og høydemål er minimum 
150 cm. I de fleste størrelser på takvinduer, må 
topphengslet vindu benyttes.
I tillegg så er det over 5 m høyde ned til bakken 
slik at det er krav om rømningsstige. 
Opplysningene er gitt av takstmann. 

Overflater:
Gulv: For det meste parkett, laminat i noen få 
rom, fliser, vinylbelegg, skiferfliser.
Vegger: Fliser, baderomsplater, malt tapet, malt 
strie, 
Himlinger: Malte himlinger
(Opplysningene er gitt av takstmann)

Areal:
P-rom: 272 m² 
Bra: 293 m² 

Bruksareal per etasje:
Underetasje: 75 m²
1. Etasje: 113 m²
2.Etasje: 88m²
Loft: 26m²

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
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Byggeår:
1913

Modernisert:
- Vinduer med karmer i tre og isolerglass 
hovedsakelig i fra 2015, kjellervinduene er i fra 
2012. I ander etasje er det to eldre vindu og i 
hagestuen er det vinduer i fra 80 tallet.
- Til bad og vaskerom i kjeller er det 
vannledninger i plast, rør i rør. Avløpsledninger i 
plast.
- Det elektriske: Alt skiftet i underetasje, første 
etasje og loft. Noe oppgraderinger på loft. Gjort 
av Tøgersen Elektro og Tysvær Elektro. 
- Baderom ble pusset opp med rør i rør-system 
av Rørleggern Haugesund, Munzos Flis, Lindtner 
Sivertsen AS 
- Alle gulv i underetasje og første etasje rettet 
opp, skjevhet i gulvene i 2. etasje og loft ikke 
rettet. Huset er fra tidlig 1900-tallet.
- Utvendig tak har vært sjekket grundig minst 
en gang pr år.

Opplysningene er gitt av takstmann og selger.

Antall soverom:
5 soverom 

Antall rom:
8 rom 

Etasje:
5.etg. 

Parkering:
Parkering i garasje og i gaten.

Byggemåte:
Grunnmur i plassstøpt betong, vegger i 
trekonstruksjon med tre kledning utvendig, 
mansardtak i trekonstruksjoner som er innkledd, 
i følge eier er det luftespalte mellom isolasjon 
og sutak. Tekket med skifer-takstein. Over 
hagestuen er det tekket med plastplater og 
over inngang er det metallplater. Vindskier i tre. 
Takrenner og nedløp i plast og metall. Beslag i 
metall. Utvendig trapp i betong. Innvendige 
trapper i tre. Etasjeskillene i trekonstruksjon. 

Opplysningene er gitt av takstmann.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Jan Willy Fjetland, 
datert 26.11.2020 ligger vedlagt i 
salgsoppgaven.

Oppvarming:
Vedovn og elektrisk.
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. Interessenter bør 
derfor legge til grunn at eiendommen har 
energiklasse G.

Beskaffenhet:
Pent opparbeidet tomt med prydbusker. Tomten 
er oppmålt.

Tomteareal:
405.2 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Adkomst:
Det vil bli skiltet med visningsskilt fra 
Meglerhuset Rele ved annonserte 
fellesvisninger.

Bebyggelse:
Boligen ligger i et område hovedsakelig 
bestående av boligbebyggelse.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra 
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt 
sjekke skatteetatens boligkalkulator for 
estimert ligningsverdi. Se 

www.skatteetaten.no,-

Kommunale avgifter:
22 223,- per år.
Herav:

Avløp: 5 951,-
Eiendomsskatt: 5 942,-
Feiing: 415,-
Vann: 4 559,-
HIM: 5 356,-

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

Andre faste, løpende kostnader er forsikring, 
strøm, fellesutgifter ved sameie/BRL og 
lignende.Inneholder eiendomsskatt, feiing, 
renovasjon, slam og vann.

Eiendomsskatt:
5942 for 2019

Vannavgift:
4559,- for 2019

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

Hvitevarer:
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.

Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr 
medfølger, gis det ingen
garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og 
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levetid på disse.

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

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse i kommunens arkiv.  Det fremgår 
nå av plbl. § 21-10 femte ledd at ferdigattest 
ikke utstedes for tiltak det er søkt om før 1. 
januar 1998. Kommunen skal i disse tilfellene 
avvise søknaden om ferdigattest, og 
byggverkene kan lovlig brukes uten 
ferdigattest. Dette betyr imidlertid ikke at 
ulovlig bygde tiltak blir lovlige, kun at saken ikke 
lenger skal avsluttes med ferdigattest.

Det foreligger godkjente bygningstegninger på 
boligen. 
Underetasjen: Bad og vaskerom er godkjent til 
bruken. Ellers er rommene godkjent til bod og 
disp. Vi gjør oppmerksom på at disse rommene 
er ikke godkjent til varig opphold. 
1. etasje: Det er samsvar mellom dagens bruk 
og godkjent bruk. 
2. etasje: Rommene er godkjent til "kontor", 
"gang" og "WC" i tegningene mottatt fra 
kommunen. Megler har undersøkt med 
kommunen, som mener at etasjen er godkjent 
til "bolig" som beskrevet i matrikkelrapporten. Vi 
anbefaler likevel ny eier om å få rettet opp i 
tegningene 
Loft: Det foreligger ikke tegninger på 
loftsetasjen og megler får derfor ikke sjekket 
om dagens bruk er i tråd med godkjent bruk.

Diverse:
Selger opplyser om at det er godkjent skattefri 
utleie av 2. etasje. 

Takstmanns konklusjon: 
Boligen har en normal standard og vedlikehold 
og den er i god stand med tanke på bygningens 
alder, andre etasje har behov for 
oppgraderinger innvendig. Tomannsbolig med 
kjeller, to etasjer og loft som er bygget i 1913, 
oppgradert innvendig og utvendig senere år, 
unntatt tak og innvendig i 2. etasje. Boligen er 
oppført med grunnmur i betong, trekonstruksjon 

som utvendig er kledd med trepaneler, 
trebjelkelag. Mansardtak i trekonstruksjon 
tekket med skifertakstein.

Det er følgende anmerkinger med TG. 2:
-Drenering, takkonstruksjon, tekking, takrenner, 
trapper, pipe og ildsted, etasjeskille, gulvene på 
badene og vaskerom, ventilasjon på bad og 
vaskerom, kjøkkeninnredning, innvendige 
overflater i andre etasje og ledningsnett for 
sanitærinstallasjoner, samt garasjen.

Det er følgende anmerkninger med TG 3: 
- Laminatgulv på kjøkken i 2. etasje. 

Soverom 1 kjeller: Vindu tilfredsstiller ikke 
dagens krav til rømning med åpning på minst 
50 cm og lengde + bredde på 150 cm. 
Rommene som i dag brukes som soverom er 
ikke godkjent til varig opphold i følge 
bygningstegninger.

Vannledninger i kobber, til bad og vaskerom i 
kjeller er det vannledninger i plast, rør i rør. 
Avløpsledninger i plast.

Det har vært mistanker om gnagere i boligen, i 
den forbindelse har anticimex vært på befaring. 
Ingen skadedyr ble påvist, se vedlagt rapport 
fra Anticimex.

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

Kommuneplaner: 
Id: RL1700
Navn: Kommunedelplan for sentrum 2014-2030, 
Sentrumsplanen 
Arealbruk: Boligbebyggelse, nåværende
Hensyn: Bevaring kulturmiljø 

Ved Fasadearbeider, reparasjoner og 
rehabilitering bør det tidligere eksteriør m.h.t 
kledning, belasting, vindusform og taktekking 
søkes opprettholdt. 

Reguleringsplaner: 
RL1024
Navn: Reguleringsplan for området vest for 
Karmsundgata mellom Dr. Eyes gate og 

Djupaskarsvegen. 
Formål: Gang-sykkelvei, boliger, kjørevei

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

08.04.1913 - Dokumentnr: 900011 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1106 Gnr:31 Bnr:115 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT

Meglers vederlag:
Provisjon : 2,5% av salgssum
Tilrettelegging: 12.900,-
Fotograf: 4.460,-
Markedspakke: 11.900,-

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 
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utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
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:
13.01.2021

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.

Ansvarlig megler
Georg Berg
EiendomsmeglerMNEF
Tlf: 979 51 200
georg@meglerhuset-rele.no

Saksbehandler
Elise Knutsen Skogland
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Tlf: 94861650
elise@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.

KNUT KNUTSEN OAS GATE 6



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79KNUT KNUTSEN OAS GATE 6



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

KNUT KNUTSEN OAS GATE 6

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: Knut Knutsen OAS gate 6, 5528 HAUGESUND
Gnr. 40 Bnr. 1081 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0427/20
basert på salgsoppgave datert 13.01.2021
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Georg Berg  /  T: 979 51 200  /  georg@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


