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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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Elise Knutsen Skogland
T: 94861650

elise@meglerhuset-rele.no

Elise Knutsen Skogland

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 35 Bnr. 1237

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 990 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 210 m2 

Bra: 279 m2

TOMT:

874 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Deres nye hjem?

Velkommen til Viervegen 22! 

Denne eneboligen ligger fint og attraktivt til på en romslig endetomt. 

Tomten er pent opparbeidet med hage, terrasse og asfaltert gårdsrom. 

Boligen går over 3 plan og inneholder bla. en romslig stue, separat og flott kjøkken, 

3 soverom, 2 baderom, stor kjellerstue med medfølgende biljardbord og bar, praktisk 

vaskerom, gangloftstue samt en romslig garasje med ladestasjon for elbil. 

Det er montert 2 varmepumper og peis.

På Lysskar bor en i et barne- og familievennlig område med kort og trygg gangavstand 

til barnehage, Brakahaug barneskole, aktivitetsmuligheter og kulturhus. 

Fra eneboligen har en trygg gangavstand til barneskole gjennom boligfeltet og videre 

via gangvei gjennom skogen. 

Ellers er det kort avstand til Raglamyr, sentrum og alle fasilitetene rundt.
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Lysskar
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Familievennlige 
Lysskar
Kort vei til det meste!

Boligen ligger fint og attraktivt til på en stor endetomt. 

På Lysskar bor en i et barne- og familievennlig område med kort og trygg gangavstand 

til barnehage, Brakahaug barneskole, aktivitetsmuligheter og kulturhus. Fra eneboligen 

har en trygg gangavstand til barneskole gjennom boligfeltet og videre via gangvei 

gjennom skogen. En veldig trygg skolevei for de små. 

Sentral beliggenhet på Haugalandet med kort avstand til sentrum, Norheim og Raglamyr 

og alle fasilitetene rundt. Skulle en likevel ønske å ta turen andre steder i distriktet 

ligger en strategisk plassert med kort kjøreavstand til det aller meste. 

En har gangavstand ned til Haugesund sentrum om en skulle ønske å ta en spasertur. 

Her har en tilgang på shopping og alle butikkene i gågaten og byens kjøpesenter i 

Markedet som kan skilte med 25 butikker og godt utvalg. Legg middagen til kaien og nyt 

ett bedre måltid på en av byens restauranter med mat av god kvalitet. 

Kveldsunderholdningen kan en legge til kaien og bylivet eller finn en god film som vises 

på lerretet i en av Edda-kino`s fem saler.



Planløsning

Innhold
Underetasje: Gang, stue, bad, vaskerom

1. Etasje: Gang, kjøkken, bad, soverom, stue

Loft: Soverom, soverom 2, stue/gang
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

U

1.



Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.
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Del 2 - Viervegen 22

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0496/21

Adresse:
Viervegen 22, 5535 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 35 Bnr. 1237 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Bjørn Kåre Ellingsen

Prisantydning:
3 990 000,-

Kjøpers omkostninger:
99 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
112 622,- (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:
Enebolig

Eierform:
Eiet

Utleie:
Boligen er selveiet og kan i sin helhet leies ut.

Standard:
Underetasje: 
Gang: Gang med god plass til 
oppbevaringsløsninger. Panel på vegger og 
teppe på gulv. 

Bad: Baderom med behov for 
oppgradering/oppussing. Badet inneholder 
gulvstående toalett, dusjnisje med dører samt 
vask og speil. 

Kjellerstue: Stor kjellerstue med medfølgende 
biljardbord og bar. Nåværende eier har innredet 
og pusset opp rommet i 2012. Det er tepper på 
gulv, slette, malte vegger og etasjeskiller er 
lydisolert. I innhukk er det god plass til stor sofa 
med bord og TV , her er det også innbygde 
høyttaler i vegger. Kjellerstuen passer utmerket 
om man har behov for å trekke seg tilbake, eller 
om man har ungdommer i hus. Det er montert 
varmepumpe.

Vaskerom: Svært praktisk vaskerom med god 
skap- og benkeplass. Det er opplegg for 
vaskemaskin, god plass til tørketrommel, 
utslagsvask og varmtvannstank i dette rommet. 
Varmtvannstanken er byttet i senere år. Det er 
panel på vegger og i tak. Det er i følge 
takstmann behov for oppgradering/oppussing 
av dette rommet.

1. Etasje: 
Gang/entré: Hyggelig og innbydende gang/entré 
med god plass til å henge fra seg yttertøy og 
sette fra seg sko. Det er montert 
garderobeskap lengre inne i gangen. Moderne 
farge på vegger og parkett på gulv.

Kjøkken: Hyggelig, separat kjøkken med 
innebygget spisebord. Her er det plass til hele 
familien. Kjøkkeninnredningen er i god kvalitet 
og lys utførelse med god skap og benkeplass. 
Det er integrerte hvitevarer som komfyr, 
platetopp, oppvaskmaskin og kjøleskap/frys. Det 
er lagt fliser mellom kjøkkenbenk og skaper. 
Parkett på gulv og spotter i tak. Enkelte vegger 
er malt med kalkmaling. 

Baderom: Fliselagt baderom med varmekabler i 
gulv. Baderommet er svært romslig med stor 
skyvedørsgarderobe. Ellers inneholder badet 
dusjhjørne, gulvstående toalett og 
baderomsinnredning med vask og speil. Det er 
montert vindu i dette rommet. Det er inngang til 
hovedsoverommet. 

Soverom: Hovedsoverom med god plass til 
dobbeltseng, tilhørende nattbord og 
garderobeskap. Rommet er malt i behagelige og 
moderne farger og det er lagt nyere gulv. Fra 
dette soverommet er det utgang direkte til 
terrassen/hagen. Her kan man nyte 
morgenkaffen på sommerstid!

Stue: Stue med store vindusflater som slipper 
inn rikelig med naturlig dagslys. Det er god 
plass til å dele stuen inn i flere soner, nå er den 
innredet med spisebord, sofagruppe og stor 
sofa til TV-titting. Det er montert en lekker og 
dekorativ vedovn i tillegg til varmepumpe. Fra 
stuen er det utgang til den flotte hagen og en 
stor terrasse. Hagen er skjermet og det er lite 
innsyn fra naboer. Parkett på gulv og malt tapet 
på vegger. 
Det kan etableres et ekstra soverom ved å 
sette opp en vegg ved TV-stuen. 

Loft: 
Soverom: Denne etasjen består av to soverom. 
Begge rommene er romslige med plass til 
dobbeltseng, nattbord og garderobeskap. I 
tillegg er det oppbevaring i knevegg. Ellers er 
det en gang med plass til en liten sofa eller en 
kosestol.

Overflater:
Gulv: For det meste parkett, fliser, teppe, 
laminat.
Vegger: For det meste malte overflater, malt 
tapet, fliser og panel.
Himlinger: For det meste tak-ess, panel, 
himlingsplater

Areal:
P-rom: 210 m² 
Bra: 279 m² 
S-rom: 42 m² 

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1985

Antall soverom:
3 soverom 

Antall rom:
5 rom 

Etasje:
3.etg. 

Parkering:
Parkering i garasje og på egen tomt. Det er lagt 
opp ladeboks for el-billading.
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Forsikringsselskap:
Tryg

Polisenr:
7109973

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Boligen er oppført på grunnmur i støpt betong, 
betonggulv. Yttervegger i bindingsverk som er 
utvendig kledd med trepaneler. Etasjeskillere i 
tre. Saltak i trekonstruksjon som er utvendig 
tekket med betongtakstein.

Følgende punkter har fått TG2: 
Veggkonstruksjon - Det er ingen 
lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. 
Vinduer - Enkelte vinduer er værslitte, noen 
punktert/sprukne og kondensering.
Dører
Pipe og ildsted - Mangler plate på gulvet under 
feieluke.
Innvendig trapp
Overflater gulv baderom 
Innredning baderom
Ventilasjon baderom

Følgende punkter har fått TG3: 
Baderom kjeller
Vaskerom kjeller
Ventilasjon

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 16.11.2021 ligger vedlagt 
i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Varmepumpe, vedfyrt og elektrisk oppvarming.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket E - Gul

Beskaffenhet:
Pent opparbeidet endetomt med plen, terrasser 
og prydbusker. Tilnærmet flat tomt

Tomteareal:
874 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

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

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
860 944,- for 2019
Sekundær formuesverdi 3 099 398,- for 2019

Kommunale avgifter:
15 100,- per år.
Herav:
Kommunale avgifter: kr 12 261,- (Avløp, 
eiendomsskatt, feiing og vann)
Renovasjon HIM: kr. 2 839,- (Standard 
abonnement)

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

Andre faste, løpende kostnader kan være 
forsikring, strøm, velforeningskontigent etc.

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 levetid på disse.

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

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Midlertidig brukstillatelse for "nybygg - enebolig" 
datert 29.08.1985 foreligger. Ferdigattest 
foreligger ikke. 

Det foreligger byggegodkjente tegninger på 
boligen datert 17.12.1984. 
Underetasje: Underetasjen er godkjent til boder, 
hobbyrom, vaskerom og gang.
1. Etasje: 
Loft: Det foreligger ikke byggegodkjente 
tegninger for loftet, man må legge til grunn at 
det dermed ikke er godkjent eller søkt om hos 
kommunen. Etasjen er ikke godkjent til varig 
opphold.

Det foreligger byggegodkjente tegninger for 
garasjen og overbygg datert 26.02.1997. Det 
foreligger også søknad om oppføring av garasje. 
Tiltaket er byggemeldt hos kommunen, men det 
foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse.

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.

Diverse:
Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.

Det ble installert ny elektrisk garasjeport i 2019.

Fra selgers egenerklæringsskjema: 
- Byttet varmtvannstank og lagt opp ny kurs. 
Diverse elektro arbeider kjellerstue og litt rundt 
omkring i huset. Oppgradert hele sikringsskapet 
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til automatsikringer og lagt opp til elbil lader. - 
Aibel AS / Frøvik Elektro AS / Tøgersen elektro 
AS
- Ladeboks for elbil er plassert inne i garasje.
- Kjeller ble ominnredet i 2011 / 2012 av 
Byggmester Sverre Jensen.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler. Vi 
oppfordrer interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området. 

Kommuneplaner: 
Id: 1106PLAN-KP3
Navn: Kommuneplanens arealdel 2014-2030
Arealbruk: Boligbebyggelse, Nåværende

Reguleringsplaner: 
Id: RL1019
Navn: Lysskar II
Formål: Frittliggende småhusbebyggelse.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
heftelser og rettigheter som følger 
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny 
hjemmelshaver:
1106/35/1237:
17.12.1984 - Dokumentnr: 5420 - Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde 
ledninger m.m. 
05.11.1984 - Dokumentnr: 4745 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1106 Gnr:35 Bnr:1208

Legalpant:
Kommunen har legalpant i eiendommen for 
eventuelle ubetalte kommunale skatte- og 
avgiftskrav.

Konsesjonsplikt:
Ingen konsesjon på denne eiendommen.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 1,25%.
Markedspakke: kr. 16 900,-

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 
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.

NB. I forbindelse med at ny avhendingslov med 
forskrift trer i kraft fra 01.01.2022 kan det være 
at forsikringspremiene over vil endres ved 
årsskifte.

Tilbud på lånefinansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med 
Handelsbanken i Haugesund som sikrer kunder 
av Meglerhuset Rele fordelaktige betingelser i 
banken. Megler kan formidle kontakt med 
rådgiver i banken dersom dette er ønskelig. 
Meglerhuset Rele mottar ikke provisjon fra 
Handelsbanken.

Salgsoppgavedato:
24.11.2021

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 
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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.

NB. Ny avhendingslov med forskrift trer i kraft 
den 01.01.2022 og prospektet vil bli oppdatert 
med ny informasjon fra og med den datoen. Om 
du leser denne teksten i 2022 er du antagelig 
kommet over en eldre salgsoppgave som ikke 
lenger er gjeldende. Kontakt megler for mer 
informasjon.

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

Kontakt:
Elise Knutsen Skogland
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 94861650
elise@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Elise Knutsen Skogland
Eiendomsmegler 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.
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Budskjema
For eiendommen: Viervegen 22, 5535 Haugesund
Gnr. 35 Bnr. 1237 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0496/21
basert på salgsoppgave datert 24.11.2021
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Elise Knutsen Skogland  /  T: 94861650  /  elise@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


