
Prisant: 3 400 000 + omkHaugesund - Vassbrekke
Vassbrekkevegen 67, 5534 HAUGESUND



VASSBREKKE VASSBREKKEVEGEN 672

                                                                       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: 

Rekkehus

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 1 Bnr. 99

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 400 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 123 m2 

Bra: 127 m2

TOMT:

178.6 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Lekkert, nyere 
enderekkehus på 
Vassbrekke!

Velkommen til Vassbrekkevegen 67! Dette flotte rekkehuset går over 2 plan og 

inneholder:

1. Plan: En romslig stue/spisestue med store vindusflater, pent og lyst kjøkken med 

integrerte hvitevarer, fliselagt baderom med vegghengt toalett, dusjkabinett og 

baderomsinnredning, innbydende entrè med god plass til yttertøy og sko. 

Underetasje: Denne etasjen består av 3 soverom, et romslig, fliselagt baderom med 

vegghengt toalett, dusjsone med glassdører, baderomsinnredning med vask og speil, 

vaskerom/teknisk, samt en stor gang med garderobeskap. I tillegg er det carport og 

utvendig bod. 

Uteområdet er pent opparbeidet med platting og levegg, på fremsiden av huset er det 

plen med mulighet for å bygge terrasse om ønskelig.
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Baderom underetasje
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Baderom 1. etasje
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Gang oppe.
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Gang nede.
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Vassbrekke
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Vassbrekke...
Nærhet til "alt"!

Boligen ligger i et nyere boligområde like ved Raglamyr. Her har man Amandasenteret og 

de fleste fasiliteter i umiddelbar nærhet. 

I nærområdet finner man nesten alt. Her har du Vassbrekke Fus Kulturbarnehage like 

ved. Videre er det trygg og rolig skolevei til Brakahaug barneskole og Skåredalen 

ungdomskole.

Flotte turområder langs Vassbrekkevannet, samt innover mot Skåredalen og 

Steinsfjellet.

Gode bussforbindelser fra Raglamyr.



Planløsning

Innhold
Boligen går over 2 plan og inneholder:

1. Etasje: Gang , bad , stue/kjøkken

Underetasje: Gang , soverom , soverom 2, soverom 3, bad, vaskerom/teknisk
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

1.

-1.
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Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0064/22

Adresse:
Vassbrekkevegen 67, 5534 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 1 Bnr. 99 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Thomas Hasmo Eilertsen, Silje Elisabeth Hasmo 
Eilertsen

Prisantydning:
3 400 000,-

Kjøpers omkostninger:
85 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
97 872,- (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:
Rekkehus

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Entrè: Innbydende entrè med plass til å henge 
fra seg yttertøy og sette fra seg sko. Parkett 
på gulv og slette, malte vegger.

Stue: Romslig stue med god plass til både 
sofagruppe og spisebord med stoler. I stuen er 
det store vindusflater som slipper inn rikelig 
med naturlig dagslys. Veggene er malt i 
moderne farger og det er lys parkett på 
gulvene, listfrie overganger gir et moderne preg. 

Det er montert vedovn som varmer godt på 
kalde vinter- og høstdager. 

Kjøkken: Kjøkken i lys utførelse med integrerte 
hvitevarer. Her er det god skap- og benkeplass 
samt spotter under overskap som gir ekstra 
arbeidslys. Det er integrert oppvaskmaskin, 
kjøl/frys, platetopp og komfyr. Åpen 
kjøkkenløsning til stue. Nåværende eier har 
valgt å dele inn i soner ved å sette opp hylle 
mellom kjøkken og spisestue.

Baderom: Fliselagt baderom med varmekabler i 
gulv. Badet består av vegghengt toalett, 
dusjkabinett, baderomsinnredning med vask og 
speil. Det er installert balansert 
ventilasjonsanlegg i denne boligen som dekker 
baderommet.

Soverom: Alle soverommene er plassert i 
underetasjen. Hovedsoverommet er i dag 
innredet som Tv-stue/kontor, fra dette rommet 
er det også utgang til uteplassen foran huset. 
Soverom 1 og 2 passer utmerket som 
gjesterom, barnerom eller kontor. 

Baderom 2: Lekkert, fliselagt baderom med 
varmekabler i gulv. Badet inneholder vegghengt 
toalett, baderomsinnredning med vask og speil 
samt dusjnisje med glassdører. Fra baderommet 
er det inngang til et praktisk vaskerom/teknisk 
rom. Her er det er malte flater på vegger og i 
himling, vinyl på gulvet.

Gang: Romslig gang med stort garderobeskap. 
Det er også plass til ekstra kjøleskap. 

Overflater:
Gulv: Parkett og fliser
Vegger: Malte vegger
Himlinger: Malte himlingsplater

Areal:
P-rom: 123 m² 
Bra: 127 m² 
S-rom: 60 m² 

Vassbrekkevegen 67
Bruksareal
-1. underetasje: 60 kvm 
1. etasje: 67 kvm 
Primærrom

-1. underetasje: 60 kvm 
1. etasje: 63 kvm 
Sekundærrom
1. etasje: 4 kvm

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2017

Antall soverom:
3 soverom 

Antall rom:
4 rom 

Etasje:
2.etg. 

Parkering:
Parkering i carport og på egen tomt.

Forsikringsselskap:
Storebrand

Polisenr:
6956799

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Boligen er oppført på grunnmur/ringmur i 
betong/isoblokker. Betonggulv. Yttervegger 
ovenpå grunn/ringmur i tradisjonelt bindingsverk 
som er utvendig kledd med trepaneler og noe 
fasadeplater. Etasjeskiller i isolert trebjelkelag. 
Kompaktakskonstruksjon som er utvendig 
tekket med sarnafil og beslag i metal.

Tilstandsgrad 2 er gitt på følgende:
- Veggkonstruksjon. Det er påvist spredte 
råteskader i bordkledningen. Det er 
værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.
- Andre innvendige forhold: Det er oppdaget 
sølvkre i denne boligen.
- Kjøkken overflater: Det er enkelte skader under 
benkeplaten ved vaskekum og ved 
oppvaskmaskin.
- Gerikter ved døren er montert noe for nært 
gulv, og har sprekker.

Tilstandsgrad 3 er ikke gitt i denne rapporten.
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Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 09.03.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

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

Energimerking:
Boligen er energimerket B - Oransje

Beskaffenhet:
Asfaltert gårdsrom, terrasse og noe plen i front.

Tomteareal:
178.6 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:
737 706,- for 2021
Sekundær formuesverdi 2 655 740,- for 2021
Innhentet fra skatteetatens kalkulator for 
formuesverdi.

Kommunale avgifter:
13 351,- per år.
Herav:

Kommunale avgifter: kr 10.370,- (Består av 
avløp, eiendomsskatt, feiing og vann)

Renovasjon HIM: kr. 2.981,-

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

Andre faste, løpende kostnader kan være 
forsikring, strøm, velforeningskontigent og 
fellesutgifter

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.

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

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for "5 stk eneboliger i rekke" 
foreligger og er datert 14.02.2017. At en 
ferdigattest foreligger betyr ikke nødvendigvis 
at arbeider som er utført på eiendommen i 
senere tid er godkjent eller byggemeldt.

Det foreligger byggegodkjente tegninger på 
boligen datert 27.02.2015.

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

Sammendrag selgers egenerklæring:
Ildsted: Trekket oppleves som normalt. 
Leverandøren var Varmefag A/S (på vegne av 
utbygger A Utvik AS), kom innom i ettertid og 

installerte en modifikasjon for å bedre trekket.
- Sølvkre har vært observert på begge bad og 
kjøkken. Tiltak som er gjort: Limfeller, kjølt ned 
bolig. Dette hjalp betydelig. Etter nyttår kun 
observert noen få kre på badet i 1. etasje. Ikke 
observert kre på kjøkken eller badet oppe etter 
nyttår.
Kontroll el-anlegg: Ja, obligatorisk sluttkontroll 
av elektriker på el-anlegget. Informasjon ligger i 
boligmappa.
- Bygget levegg på terrassen selv.
- Byttet selv kjøkkenarmatur i 2019. Fungerer 
godt, ingen lekkasjer.

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: RL1670
Navn: Detaljregulering for Vassbrekke øst - ved 
Vassbrekkevatnet
Formål: Boligbebyggelse - konsentrert 
småhusbebyggelse

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

1106/1/99:
19.08.2016 - Dokumentnr: 750163 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1106 Gnr:1 Bnr:72 

11.09.2019 - Dokumentnr: 1060887 - Bruksrett
Rettighet hefter i:  Knr:1106 Gnr:1 Bnr:72

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

Konsesjonsplikt:
Ingen konsesjon på denne eiendommen.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 1,3%.
Markedspakke: kr. 18 500,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-
Fotograf: kr. 4 460,-

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. Kjøpesummen skal 
innbetales fra kjøpers konto i norsk 
finansinstitusjon.

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.

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:
18.03.2022

Lovanvendelse:
Eiendommen selges etter reglene i 

avhendingsloven:
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med 
det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter 
seg grundig inn i alle salgsdokumentene, 
herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og 
selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med 
forhold som er tydelig beskrevet i 
salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i 
salgsdokumentene kan ikke påberopes som 
mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper 
har lest dokumentene. Alle interessenter 
oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, 
gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. 
Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre 
gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent 
med ved undersøkelsen.  
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler 
vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler 
eller en bygningssakyndig før det legges inn 
bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det 
kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type 
og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det 
samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt 
uriktige opplysninger om eiendommen og dette 
har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt 
brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for 
slitasje og skader kan ha oppstått. Slik 
bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan 
avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som 
nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og 
skader som nødvendiggjør utbedring, er 
innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke 
utgjøre en mangel. 

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik 
mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at 
avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. 

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller 
erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader 
opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  

Dersom kjøper ikke er forbruker selges 
eiendommen «som den er», og selgers ansvar er 
da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, 
herunder oppfordringen om å undersøke 
eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som 
ikke anses som forbrukere. For vurdering av et 
eventuelt innvendig arealavik gjelder avhl. § 3-8.
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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:
Elise Knutsen Skogland
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 94861650
elise@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Elise Knutsen Skogland
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: Vassbrekkevegen 67, 5534 HAUGESUND
Gnr. 1 Bnr. 99 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0064/22
basert på salgsoppgave datert 18.03.2022
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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


