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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: 

Rekkehus

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 26 Bnr. 511 Snr. 11

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 950 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 110 m2 

Bra: 115 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 2 049 per måned

TOMT:

4 383 m2 Eiet, felles tomt



Kort om boligen

Flytt rett inn...

Like utenfor Haugesund sentrum ligger Århaug 4G, et lekkert, nytt rekkehus i 

Urbanhusprosjektet "Elvegård". Boligen er energivennlig og spekket med kvaliteter og 

gjennomtenkte løsninger over to etasjer. Fra stuen i 2. etasje vil dere kunne nyte utsikt 

mot Skeisvatnet, både fra den sydvendte altanen og gjennom de store vindusflatene 

som strekker seg fra gulvet og nesten helt opp til himlingen. Planløsingen er sosialt og 

praktisk utformet, med tre gode soverom og lekkert bad med vaskeromsnisje. Luftig 

stue med mønet tak og stor vinduer, samt funksjonelt kjøkken fra HTH med Miele 

hvitevarer. Lagringsplass på loft. Nydelig opparbeidet utemiljø med pergola, 

blomsterflora og naturlige lekeapparater. Fra boligen er det umiddelbar nærhet til flott 

turterreng, badevann og idrettspark.
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Svært god takhøydemønet tak og store vegg til tak-vindusflater mot vest gir gode lysforhold og en luftig, fantastisk atmosfære! 
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Vindusflatene strekker seg fra gulvet og nesten helt opp til himlingen. Fra hovedstuen er det utgang til solrik altan. 

14 HAUGESUND - ELVEGÅRD/SKEISVANG ÅRHAUG 4G



15HAUGESUND - ELVEGÅRD/SKEISVANG ÅRHAUG 4G



Herlig, lys og romslig oppholdsarena med stuekjøkken i åpen løsning.
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Delikat kjøkkeninnredning fra HTH med integrerte hvitevarer fra kvalitetsleverandøren Miele.
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Sydvendt, overbygget altan med utsikt mot Skeisvatnet.
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Soverom i 2. etasje.
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Hovedsoverom i 1. etasje.
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Soverom nr. 2 i 1. etasje.
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Stue i 1. etasje med utgang til markterrasse.
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Helfliset bad med vaskeromsnisje. HTH baderomsinnredning, speil, stikk, veggmontert klosett og dusj med glassvegger. I tillegg er det wc-rom i 2. 

etasje.
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Særdeles flotte uteområder - Felles for beboerne i Elvegård.
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Her kan du nyte en stille stund i et nydelig hagemiljø med pergola og en herlig blomsterflora. 

Benker og lekeapparater i naturlige materialer glir flott inn i terrenget.
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Det medfølger én merket parkeringsplass på felles parkeringsareal.
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Haugesund - Elvegård/Skeisvang
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Fantastiske 
Skeisvang...
Kort vei til et av byens flotteste rekreasjonsområde

Finn roen og harmonien i Elvegård! I umiddelbar nærhet til deres nye hjem, finner dere 

rekreasjonsområdet Haraldsvang og Skeisvatnet. Med dette følger muligheten for å 

kunne gå fra egen bolig til turområder, badeplass, idrettsanlegg og butikker. Et flott sted 

for hele familien - liten og stor, gammel og ung. Her kan hunden luftes og barna mate 

svaner og ender. Et perfekt utgangspunkt for å rusle tur, og samle tankene etter en 

travel arbeidsdag. Mulighet for å plukke med seg en liten skål med blåbær finnes også. 

En naturperle midt i Haugesund - i gåavstand fra sentrum.

Ellers kort gangavstand til Gard skole, barnehage samt dagligvareforretning (Kiwi).



Planløsning

Innhold
Praktisk, familievennlig planløsning!

Rekkehuset er oppført over to plan + loft og inneholder:

- 1. etasje: Entré/hall, stue, 2 soverom, bad med skyvedører mot vaskeromsnisje og bod 

med bi-inngang.

- 2. etasje: Stue/kjøkken, soverom og wc-rom.

- Lagringsloft med god oppbevaringsplass.

I tillegg medfølger én merket parkeringsplass på felles parkeringsareal.
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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 - Århaug 4G

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0020/21

Adresse:
Århaug 4G, 5518 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 26 Bnr. 511 Snr. 11 i Haugesund kommune

Sameiebrøk 1/15

Eiers navn:
Urbanhus Haugesund AS

Prisantydning:
3 950 000,-

Kjøpers omkostninger:
13 350,- Dokumentavgift (2,5% av tomteverdi)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
3 000,- Etableringsgebyr til sameiet
7 400,- Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)
------------
25 122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av 
Boligkjøpeforsikring pluss vil endre de totale 
omkostningene med kr. 2 800,-.

Felleskostnader/Husleie:
2 049,- per mnd.
Altibox tv/interett, utvendig forsikring, 
vedlikehold av uteområder samt avsetning til 
fremtidig vedlikehold.

Eiendomstype:
Rekkehus

Eierform:
Eierseksjon

Utleie:
Boligen er selveiet og kan i sin helhet leies ut. 
Sameiets styre/forretningsfører må underettes 
ved utleie av seksjonen.

Standard:
Boligen holder en påkostet standard med blant 
annet lys, enstavs eikeparkett på gulv, samt 
gipsvegger og tak med listfrie overganger. 
Tiltalende fargevalg. Utvendig er boligene kledd i 
sort Royal fra Marnar Bruk i kombinasjon med 
Cemberit fasadeplater, som er både flott og 
vedlikeholdsvennlig.

1. etasje:
- Gang/hall med nisje/plass til 
oppbevaringsmøbel for yttertøy. Flott trapp opp 
til 2. etasje. Varmepumpe er montert på vegg.
- Romslig stue med utgang til markterrasse på 
ca. 26 kvadratmeter.
- 2 gode soverom.
- Helfliset bad med vaskeromsnisje. HTH 
baderomsinnredning, speil, stikk, veggmontert 
klosett og dusj med glassvegger. Gulvvarme.
- Vaskeromsnisje er skjult bak skyvedører. Hvit 
vaskeromsinnredning og benkeplate. Opplegg 
for vaskemaskin
- Sportsbod på ca. 5,4 m2.

2. etasje:
- Herlig, lys og romslig oppholdsarena med 
stue/kjøkken i åpen løsning. Svært god 
takhøyde/mønet tak og store vegg til tak-
vindusflater mot vest gir gode lysforhold og en 
luftig, fantastisk atmosfære! Utgang til solrik 
altan. Utsikt mot Skeisvatnet både fra altan og 
fra stuen. Fra stuen er det trapp med galleri 
ned til 1. etasje.
- Delikat kjøkkeninnredning fra HTH ("Fokus 
Sort") med benkeplate i svært slitesterk laminat 
("White pine"). Integrerte hvitevarer fra 
kvalitetsleverandøren Miele. Dette flotte og 
funksjonelle kjøkkenet skaper ekstra glede 
rundt matlagingen!
- Soverom/kontor.
- Wc-rom som inneholder servant nedfelt i 
baderomsinnredning med skap, samt 
veggmontert klosett. Parkett på gulv og malte, 
slette vegger.

For øvrig:
- Luft-til luft varmepumpe og balansert 
ventilasjon
- Sentralstøvsuger med uttak i begge etasjene
- Skjult rør-i-rør system
- Skjult el-anlegg
- Fotocelle for utebelysning

- 200 liters varmtvannsbereder
- Utvendig tappekran
- Slukkeapparat

Overflater:
Gulv: Lys, enstavs eikeparkett – lakkert. Fliser 
på bad/vaskerom. 
Vegger: Innervegger og tak er kledd med 13 mm 
gipsplater, med unntak av bad/vaskerom som 
har fliselagt vegg. Listfrie overganger.
Himlinger: Malte plater.
Belistning: Gulvlister i hvit 15x45 glattkant. 
Innerdører og ytterdører: 15x70 hvitmalte 
glattkantlister.

Areal:
P-rom: 110 m² 
Bra: 115 m² 
S-rom: 5 m² 

Primærrom:
1. etasje, 55 m2: Entré/hall, stue, 2 soverom og 
bad med skyvedører mot vaskeromsnisje.
2. etasje, 55 m2: Stue/kjøkken, soverom og wc-
rom.

Byggeår:
2020

Antall soverom:
3 soverom 

Antall rom:
5 rom 

Parkering:
En oppmerket parkeringsplass medfølger på 
felles parkeringsareal. I tillegg er det 
opparbeidet gjesteparkeringsplass på 
eiendommen.

El-bil: Tilrettelagt med trekkerør fra bolig til 
tilhørende parkeringsplass.

Byggemåte:
Fra leveransebeskrivelse: Isolert grunnmur og 
gulv på grunn med minimum 25 cm isolasjon. 
Yttervegg i 20 cm trestenderverk med minimum 
20 cm isolasjon. Boligene er kledd i Sort Royal 
fra Marnar Bruk i kombinasjon med Cemberit 
fasadeplater. Ytterdør, Gilje glatt modell, rundt 
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glass i hoveddør, lys grå (NCS s3500-n). 
Vindustype (karm og glass) Gilje, Sort (RAL 
9004). Tak dekket med PVC, takbelegg. 
Terrassegulv dekket med PVC, terrassebelegg.

Oppvarming:
Elektrisk. Det er varmepumpe og balansert 
ventilasjon med 80% varmegjenvinning. 
Gulvvarme på bad og vaskerom.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Bygget er energiberegnet og oppfyller kriteriene 
i TEK17 §14.

Beskaffenhet:
Særdeles flotte uteområder - Felles for 
beboerne i Elvegård. Her kan du nyte en stille 
stund i et nydelig hagemiljø med pergola og en 
herlig blomsterflora. Benker og lekeapparater i 
naturlige materialer glir flott inn i terrenget. 
Vedlikehold utføres av innleid gartner. Areal for 
fellestomta er hentet fra Fonnakart.

Tomteareal:
4 383 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet, felles tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Boligen er nyoppført og det foreligger ikke 
formuesverdi pt.-

Kommunale avgifter:
Ca. 15 000,- per år.
Kommunale avgifter er stipulert og vil avvike. De 
kommunale avgiftene omfatter vann, avløp, 
eiendomsskatt og renovasjon. Renovasjon 
faktureres av 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:
Ferdigattest for "Rekkehus 5 enheter, 4E, 4F, 
4G, 4H og 4I" foreligger, datert 03.02.2020.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. 
Reguleringsbestemmelser og kart er vedlagt i 
salgsoppgaven.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende som 
følger eiendommens matrikkel ved overskjøting 
til ny hjemmelshaver:
- 1106/26/511/11:
19.03.2019 - Dokumentnr: 330693 - 
Registerenheten kan ikke disponeres over uten 
samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver:  Meglerhuset Rele Haugesund 
AS 
Org.nr: 997 175 565 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 21.02.2019 - Dokumentnr: 220458 - 
Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 11 
Formål: Bolig 
Sameiebrøk: 1/15

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:
Fritatt fra konsesjonsplikt.

Sameiet:
Sameiet Elvegård
Org.nr.: 922528098

Boligen er del av Sameiet Elvegård. Sameiet 
består av 15 boligseksjoner på eiendom med 
gnr. 26, bnr. 511 i Haugesund kommune, med 
fellesanlegg av enhver art.

Styregodkjennelse:
Ved overdragelse av seksjon skal 
styret/forretningsfører underrettes.

Forretningsfører:
HAUBO (Haugesund Boligbyggelag)

Meglers vederlag:
Provisjon - Fastpris: 62 500,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 500,-

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

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.
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Salgsoppgavedato:
21.01.2021

Lovanvendelse:
Eiendommen selges etter normalordningen i 
avhendingsloven, uten as-is-klausul.

Boligen har vært ferdigstilt i mer enn 6 
måneder som innebærer at selger ikke plikter å 
stille garanti etter avhendingslovens §4-16 (3).

Kontakt:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90 77 69 49
marius@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90 77 69 49
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:
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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Ferdigattest
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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.
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