
Haugesund - Skåredalen
Ørpetveitvegen 150, 5534 HAUGESUND



SKÅREDALEN ØRPETVEITVEGEN 1502

                                                                       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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Del 1 - Ørpetveitvegen 150

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Tomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 2 Bnr. 2

i Haugesund kommune

TOMT:

322 174.8 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Stor eiendom på 
over 300 mål der 
160 mål er avsatt 
til boligformål
Velkommen til Ørpetveitsvegen 150. En spennende eiendom med sentral beliggenhet 

med nærhet til Skåredalen og Raglamyr. Eiendommen er avsatt til boligformål ifølge 

kommuneplanen. Eiendommens beliggenhet er for det meste meget solrik, lunt for 

nordavind og der deler av eiendommen har nydelig utsikt til Vassbrekkevatnet og den 

omkringliggende naturen. Med etablert nyere barne- og ungdomsskole, barnehager og 

flere butikker i nærområdet, vil og er området et svært attraktivt boligområde den dag i 

dag. Området Skåredalen er for det meste utbygget idag og er en av de siste, om ikke 

den siste store eiendommen med muligheter for større boligutbyggelse. Ca 160 mål er 

avsatt til boligformål i kommuneplanen.
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Brakahaug
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Skåredalen

SKÅREDALEN ØRPETVEITVEGEN 150

Skåredalen
Ca 160 mål er avsatt til boligformål i 

kommuneplanen. 
Eiendommens beliggenhet er for det meste meget solrik, lunt for nordavind og der deler 

av eiendommen har nydelig utsikt til Vassbrekkevatnet og den omkringliggende naturen. 

Med etablert nyere barne og ungdomsskole, barnehager og flere butikker i nærområdet, 

vil og er området et svært attraktivt boligområde den dag i dag. Området Skåredalen er 

for det meste utbygget idag og er en av de siste, om ikke den siste store eiendommen 

med muligheter for større boligutbyggelse. Ca 160 mål er avsatt til boligformål i 

kommuneplanen. Selger er også åpen for salg av deler av eiendommen, og eventuelle 

opsjonsavtaler i forbindelse med salget.
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Del 2 - Ørpetveitvegen 150

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0414/20

Adresse:
Ørpetveitvegen 150, 5534 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 2 Bnr. 2 i Haugesund kommune

Selger
Harald Miljeteig utvikling AS

Hjemmelshaver
Harald Miljeteig

Kjøpers omkostninger:
Dokumentavgift (2,5% av salgssum)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- boligkjøperforsikring.
ca. 5 000,- Gebyr konsesjonssøknad 
------------
 (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:
Tomt

Eierform:
Eiet

Beskaffenhet:
Unntatt fra overdragelsen/salget er et areal på 
ca 6 da. Som omfatter driftsbygninger, et 
gammelt eldhus, kalvehytte, grunnmur for 
redskapshus, en jordkjeller, samt våningshus. 
Det forutsettes for et eventuelt salg at 
fradeling og matrikkulering lar seg gjennomføre. 
Det tas forbehold om arealavvik da 
eiendommen ikke er oppmålt.

Tomteareal:
322174.8 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Adkomst:
Det er planlagt atkomst fra Eikjevegen. Denne 
eiendommen ligger i Haugesund Kommune. 
Karmøy kommune bestemte seg i slutten av 
oktober 2020 for en investeringsplan for 
Eikjevegen. Eikjevegen går fra Skåredalen i 
Haugesund til Kolnes i Karmøy kommune. (255 
mill til infrastruktur/utvikling) til blant annet 
planlagt utbedring av vegen på sin side av 
Eikjevegen for videre utvikling av Kolnes.

Bebyggelse:
Det er i reguleringsplan RL 1670 blant annet 
beskrevet: Reguleres til følgende formål: 
Bebyggelse og anlegg -Konsentrert 
småhusbebyggelse (45-50-60% utnyttelse og 
9,5 meter byggehøyde, frittliggende 
småhusbebyggelse (40% utnyttelse og 6,5 
meter byggehøyde). Se prospekt eller be megler 
om info.

Barnehage/Skole/Fritid:
Steinsfjellet barnehage, Rufus barnehage og 
Espira skåredalen

Skolekrets:
Skåredalen skole

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
664 456,- for 2018

Kommunale avgifter:
8 178,- per år.
Ved oppføring av boligbygg på tomta kan man 
risikere at kommunen på et eller annet 
tidspunkt krever eiendommen tilkoblet det 
offentlige vann- og avløpsnettet. Det vil da 
tilkomme en tilkoblingsavgift, samt bli beregnet 
årlige, kommunale eiendomsavgifter. Grunnlaget 
for fakturering av kommunale avgifter er de 
enkelte satser som kommunestyret vedtar 
hvert år.

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:
Ved oppføring av boligbygg på tomta må det 
påregnes tilkoblingsavgift til det offentlige 
vann- og avløpsnettet. Det vil da bli beregnet 
årlige kommunale eiendomsavgifter. Grunnlaget 
for fakturering av kommunale avgifter er de 
enkelte satser som kommunestyret vedtar 
hvert år.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for driftsbygning foreligger og er 
datert 21/08-81. Det foreligger ikke 
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for annet 
ifølge kommunen. At en ferdigattest foreligger 
betyr ikke nødvendigvis at arbeider som er 
utført på eiendommen i senere tid er godkjent 
eller byggemeldt.

Diverse:
Eiendommens bygninger med tilhørende tomt 
rundt følger ikke med i salget. Det forutsettes 
for et eventuelt salg at fradeling og 
matrikkulering lar seg gjennomføre.

Regulering:
Eiendommen er avsatt til boligformål(160 mål), 
LNF og vernet kulturminne i kommunedelplan. 

Eiendommen er uregulert i reguleringsplanen. 

Kommunen har gitt signaler om at de ikke 
ønsker å utvikle området.

Det ligget kulturminne på eiendommen.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
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1106/2/2:
15.03.1827 - Dokumentnr: 900002 - Utskifting 
Gjelder denne registerenheten med flere 

30.03.1830 - Dokumentnr: 900001 - Utskifting 
Gjelder denne registerenheten med flere 

08.07.1935 - Dokumentnr: 900032 - 
Bestemmelse om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:2 Bnr:8 
Bestemmelse om naustplass.  

07.12.1940 - Dokumentnr: 1828 - Erklæring/avtale
Grensegangssak.  

29.11.1941 - Dokumentnr: 2277 - Bestemmelse 
om veg
Gjelder denne registerenheten med flere 

21.12.1950 - Dokumentnr: 3366 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:2 Bnr:12 

15.11.1960 - Dokumentnr: 2087 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere 

09.02.1963 - Dokumentnr: 321 - Erklæring/avtale
Betingelser for statstilskudd for uttapping av 
en myr.  

30.09.1965 - Dokumentnr: 2365 - 
Erklæring/avtale
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:2 Bnr:26 
om avsilingsområde på d.e.  

25.02.1966 - Dokumentnr: 423 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere 

14.02.1967 - Dokumentnr: 424 - Bestemmelse 
om vannrett
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:2 Bnr:26 

29.06.1967 - Dokumentnr: 1607 - 
Erklæring/avtale
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:2 Bnr:26 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:2 Bnr:27 
rett til avsilingsområde på d.e..  

04.03.1968 - Dokumentnr: 547 - Bestemmelse 
om vannrett
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:2 Bnr:27 

06.12.1976 - Dokumentnr: 4563 - 
Erklæring/avtale
LIVSVARIG BRUKS- OG / ELLER 
DISPOSISJONSRETT  
RETTIGHETSHAVER:  
MILJETEIG HILDA OG KÅRE  

06.05.1987 - Dokumentnr: 1845 - 
Erklæring/avtale
Utbyggingsavtale ang. lukking av en bekk vedr. 
bnr. 2 og 3.  
Med flere bestemmelser  
Gjelder denne registerenheten med flere 

08.05.1998 - Dokumentnr: 2063 - Elektriske 
kraftlinjer
Rettighetshaver Haugesund Energi

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

Konsesjonsplikt:
Eiendommen har over 100 dekar totalt, og har 
over 35 dekar overflate/fulldyrka jord. 
Eiendommen er konsesjonsplikt. Kjøper bære 
selv risikoen for om konsesjon blir gitt. 

Jordbruksarealene er drivepliktige.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 2%.
Markedspakke: kr. 21 900,-
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 ikke tegnet 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 
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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:
04.04.2022

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.

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:
Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 97951200
georg@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 97951200
georg@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: Ørpetveitvegen 150, 5534 HAUGESUND
Gnr. 2 Bnr. 2 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0414/20
basert på salgsoppgave datert 04.04.2022
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Georg Berg  /  T: 97951200  /  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


