
Prisant: 3 950 000 + omkHaugesund - Stadion Terrasse
Leitevegen 2D, Leil. 208, 5522 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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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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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Leilighet

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 30 Bnr. 1066 Snr. 17

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 950 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 87 m2 

Bra: 87 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 1 939 per måned

TOMT:

3 238 m2 Eiet, felles tomt



Kort om boligen

Flytt rett inn...

Velkommen til Stadion Terrasse og denne smakfulle 3(4)-roms leiligheten! 

Her kan dere flytte rett inn i splitter nytt bygg/bolig med super planløsning og fasiliteter 

som heis, energieffektiv oppvarming og lekre detaljer. Oppgradert standard! 

Særdeles stort og gjennomgående allrom med stue/spisestue/kjøkken! 

Alle møblene i leiligheten er inkludert, ved kjøp i januar 2021. Januar er også siste sjanse 

for Husbankfinansiering - rente på 0,8% per januar 2020! 

Parkeringsplass i felles garasjeplass medfølger, kun en kort heis-/trappetur unna. 

I Stadion Terrasse bor dere i unike omgivelser, langs med den sydlige kortsiden av 

fotballbanen i Haugesund Stadion. Fra stue har dere orkesterplass mot banen og 

billettkjøp til de store hjemmekampene er herved historie!
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Særdeles stor og lysrik stue med åpen kjøkkenløsning, som er gjennomgående fra syd til nord. 
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Fra stue/kjøkken er det utgang til to altaner på hhv ca. 12,8 og 9,8 m2. 

Altan mot nord har orkesterplass mot Haugesund Stadion!
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Lekker og påkostet kjøkkeninnredning i grå utførelse. Mye oppbevarings- og arbeidsplass.
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Integrerte hvitevarer og sort kumarmatur. Spotter under overskap.
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Leiligheten har til sammen to gode soverom. Hovedsoverom har eget walk-in-closet 

(ca. 3 m2) og god plass til dobbeltseng.
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Delikat, helfliset baderom.
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Lekkert, sort armatur på servant og i dusj. 
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Lys og romslig entré med porttelefon.
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Flott opparbeidet felles tomt med lekeplass, beplantning, plen, belegningsstein, trapper og asfalt.
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Haugesund - Stadion Terrasse
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Gangavstand til 
"alt"...
Sentral beliggenhet med Haugesund Stadion som 

nærmeste nabo.

Stadion Terrasse ligger ovenfor Haugesund stadion, omkranset av Grindesvingen, 

Hollenderhaugen og Hollenderhaugen Amfi. Med Haugesund stadion som en av de 

nærmeste naboene, kan dere regne med god underholdning flere helger i året. 

Fra leiligheten er det få minutters gange til liv og røre i sentrumskjernen - Byens 

kulturliv er tilgjengelig enten du søker underholdning eller bare vil nyte en bedre middag 

på en av byens restauranter. Haugesund sjukehus kan skimtes i luftlinje, og det finnes 

shopping og spisesteder med et bredt utvalg i både Haraldsgata og på Indre kai.

For de med små barn finnes det flere barnehager i nærområdet, og skolebarna vil tilhøre 

Lillesund skolekrets.



Planløsning

Innhold
Praktisk og gjennomgående planløsning!

Leiligheten ligger i byggets 2. etasje (adkomst via heis eller trapp), har en 

gjennomgående planløsning og inneholder:

Svært romslig stue/spisestue/kjøkken i åpen løsning med utgang til to altaner, 

hovedsoverom med adkomst til garderoberom, soverom nr. 2, bad, entré/gang og 

vaskerom/bod.

I tillegg, medfølgende garasjeplass og sportsbod i felles anlegg.
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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 - Leitevegen 2D, Leil. 208

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0016/21

Adresse:
Leitevegen 2D, Leil. 208, 5522 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 30 Bnr. 1066 Snr. 17 i Haugesund kommune

Sameiebrøk 87/3618

Eiers navn:
A Utvik AS

Prisantydning:
3 950 000,-

Kjøpers omkostninger:
Forbrukeren skal betale følgende omkostninger i 
tillegg til kjøpesummen:

6 250,- Dok.avg. (2,5% av tomteverdi)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
3 000,- Etableringskostnad av sameiet til 
utbygger
3 000,- Etableringsgebyr til sameiet
------------
13 622,- (omkostninger totalt)

Ved tinglysning av flere panterettsdokument 
tilkommer kr. 585,- for hvert dokument. Det tas 
forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

Felleskostnader/Husleie:
1 939,- per mnd.
Felles bygningsforsikring, Altibox (kr. 199,-), 
strøm fellesareal, vedlikehold av heis, 
forretningsførsel (HAUBO), vedlikehold 
uteområder, samt avsetning til fremtidig 
vedlikehold.

Eiendomstype:
Leilighet

Eierform:
Eierseksjon

Utleie:
Fra sameiets vedtekter: Seksjonseierne i 
sameiet disponerer fritt over egen seksjon med 
de begrensninger som følger av 
sameieforholdet og eierseksjonsloven. 
Seksjonseierne kan fritt leie ut sin egen 
seksjon. Sameiets styre skal underrettes 
skriftlig om leieforhold.

Standard:
Leiligheten holder en ny/moderne standard, 
oppgradert utover leveransestandard. Utstrakt 
bruk av enstavs, hvitpigmentert eikeparkett og 
slette vegger/listfrie overganger mellom 
vegg/himling.

- Særdeles stor og lysrik stue med åpen 
kjøkkenløsning, som er gjennomgående fra syd 
til nord. Fra stue/kjøkken er det utgang til to 
altaner på hhv  ca. 12,8 og 9,8 m2. Her er flere 
innredningsmuligheter. Store vindusflater sikrer 
godt med naturlig lys. Del av stuen kan med 
relativt enkle grep gjøres om til et tredje 
soverom, om ønskelig. Spotskinner i himling.
- Lekker og påkostet kjøkkeninnredning i grå 
utførelse. Mye oppbevarings- og arbeidsplass. 
Integrerte hvitevarer og sort kum/armatur. 
Spotter under overskap. Røroshetta ventilator. 
Utgang til lun og solrik altan i ly for 
nordavinden, og med utsyn mot de flotte 
fellesarealene.
- Leiligheten har til sammen to gode soverom. 
Hovedsoverom har eget walk-in-closet (ca. 3 
m2) og god plass til dobbeltseng.
- Delikat bad som inneholder 
dusjnisje/glassvegger, servant nedfelt i 
baderomsinnredning med skuffer og 
veggmontert klosett. Både vegger og gulv er 
flisbelagte med smakfulle fliser og det er 
varmekabler i gulv. Lekkert, sort armatur på 
servant og i dusj. 
- Lys og romslig entré med porttelefon.
- Innvendig vaskerom/bod med opplegg for 
vaskemaskin, samt Nibe varmepumpebereder - 
en elegant løsning med varmepumpe 
varmtvannsbereder og ventilasjon i ett.

Overflater:
Gulv: Hovedsakelig hvitpigmentert, enstavs 
eikeparkett. Fliser på bad.
Vegger: Sparklede/malte gipsplater. Fliser på 
bad.

Himlinger: Sparklede/malte gipsplater.

For øvrig:
- Bredbånd/TV.
- Porttelefonanlegg ved hovedadkomst med 
betjeningsforbindelse til leiligheten.
- Fulldekkende boligsprinkleranlegg. 
Røykdetektorer tilkoblet brannkonsept. 
Pulverapparat.

Areal:
P-rom: 87 m² 
Bra: 87 m² 

Bruksareal: Stue/kjøkken, 2 soverom, walk-in-
closet, bad, vaskerom/bod og gang/entré.

Samtlige rom er P-rom.

Byggeår:
2020

Antall soverom:
2 soverom 

Antall rom:
3 rom 

Etasje:
2. etg. 

Parkering:
Det medfølger én oppmerket parkeringsplass i 
byggets kjelleretasje. Det er mulig å installere 
el-bil-lader i sameiet.

Byggemåte:
Fra leveransebeskrivelse: Bæresystemet med 
plasstøpte gulv/vegger og etasjeskiller med 
forskriftsmessig isolasjon. Vertikale 
lyd/brannskillevegger mellom leilighetene med 
støpte dekker/etasjeskiller. Utvendig trekledning 
i kombinasjon av Royalimpregnert og hvitbeiset 
trepanel.

Oppvarming:
Nibe varmepumpebereder som er en enhet med 
varmtvannsbereder, varmepumpe og balansert 
ventilasjonsanlegg i ett. Dette gir også 
energieffektivt oppvarming av tappevann. 
Vannbåren varme som går i viftekonvektor i 

HAUGESUND - STADION TERRASSE LEITEVEGEN 2D, LEIL. 208



stue. Varmekabler i gulv på baderom.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket A - Oransje

Beskaffenhet:
Flott opparbeidet felles tomt med lekeplass, 
beplantning, plen, belegningsstein, trapper og 
asfalt.

Tomteareal:
3 238 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet, felles tomt

Bebyggelse:
Boligen ligger i umiddelbar nærhet til 
Haugesund Stadion, i et område hovedsakelig 
bestående av boligblokker, enenboliger og 
rekkehus.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Foreligger ikke pt. Interessenter kan eventuelt 
sjekke skatteetatens boligkalkulator for 
estimert ligningsverdi. Se www.skatteetaten.no

Kommunale avgifter:
Ca. 12 000,- per år.
Oppgitt beløp er estimert og vil avvike. 
Eiendommen har ikke vært bebodd, og 
kommunale avgifter er derfor ikke fastsatt hos 
kommunen. Grunnlaget for fakturering av 
kommunale avgifter for denne seksjonen er de 
enkelte satser som kommunestyret vedtar 
hvert år.

Renovasjonsavgiften faktureres direkte fra 
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM).

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 datert 13.12.2019, 
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål, parkområde, kombinert 
stadion/forretning/kontor, fotballbane m.m. For 
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:
- 1106/30/1066/17:
16.01.1950 - Dokumentnr: 78 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:30 Bnr:1066 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 01.04.1953 - Dokumentnr: 440 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:30 Bnr:686 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:30 Bnr:1066 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 03.12.1955 - Dokumentnr: 1401 - Bestemmelse 
om bebyggelse
Bestemmelse om garasje/parkering  
Overført fra: Knr:1106 Gnr:30 Bnr:1066 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 13.08.1964 - Dokumentnr: 1694 - Bestemmelse 
om bebyggelse
Overført fra: Knr:1106 Gnr:30 Bnr:1066 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 25.06.1968 - Dokumentnr: 1581 - 
Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:30 Bnr:1066 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 14.05.2018 - Dokumentnr: 760224 - 
Bestemmelse om mast/stolpe

Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:30 Bnr:638 
Rett til adkomst for vedlikehold 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:30 Bnr:1066 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 14.03.2019 - Dokumentnr: 313216 - 
Erklæring/avtale
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:30 Bnr:675 
Bestemmelse om bruksrett, drifts- og 
vedlikeholdsplikt til utearealene 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 03.05.2019 - Dokumentnr: 504123 - 
Registerenheten kan ikke disponeres over uten 
samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver:  Meglerhuset Rele Haugesund 
AS 
Org.nr: 997 175 565 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 17.12.2019 - Dokumentnr: 1512477 - 
Bestemmelse om gangrett/rett til sti
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:30 Bnr:638 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 07.03.2019 - Dokumentnr: 279731 - 
Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 17 
Formål: Bolig 
Tilleggsdel: Bygning 
Sameiebrøk: 87/3618

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 konsesjonsfritt.

Sameiet:
Sameiet Stadion Terrasse
Org.nr.: 923347267

Vi oppfordrer alle interessenter til å sette seg 
godt inn i sameiets vedtekter og øvrige 
dokumenter som ligger vedlagt i salgsoppgaven.
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Styregodkjennelse:
Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle 
overdragelser.

Forretningsfører:
HAUBO (Haugesund Boligbyggelag)

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Provisjon: Kr. 62.500,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg.

Lov om hvitvasking:
Eiendomsmeglere er underlagt lov om 
hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til 
Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om 
hvitvasking innehar også strenge regler om 
kontroll av legitimasjon fra alle parter i 
handelen, herunder, selger, kjøper og 
fullmektiger for disse.

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:
I henhold til personopplysningsloven gjør vi 
oppmerksom på at interessenter kan bli 
registrert for videre oppfølgning.

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:
14.01.2021

Lovanvendelse:
Eiendommen selges etter normalordningen i 
avhengingsloven, uten AS-IS klausul. Boligen 
selges mer enn 6 måneder etter ferdigstillelse 
og selger plikter dermed ikke å stille garanti.

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

Kontakt:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90776949
marius@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90776949
marius@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:
Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud 
knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk 
budgivning så kan bud legges inn trygt og 
enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes 

for tilsendelse av budkjema og budskjema 
finnes også i salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke 
nøl med å ta kontakt dersom det er behov for 
bistand for å gi bud.
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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

HAUGESUND - STADION TERRASSE LEITEVEGEN 2D, LEIL. 208

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.
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