
Prisant: 1 800 000 + omkHaugesund - Søre bydel
Austmannavegen 23A, 5537 HAUGESUND



SØRE BYDEL AUSTMANNAVEGEN 23A2

                                                                       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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Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig/Jurist/Eiendomsmegler MNEF

T: 99 24 69 65

torbjorn@meglerhuset-rele.no

Torbjørn Håvås Tjønn er vår pålitelige bauta av en 

jurist og fagansvarlig. En mer sindig vestlending skal 

du lete lenge etter, og vi har ennå til gode å se noe 

vippe denne mannen av pinnen. I tillegg til å være 

fagansvarlig er han en erfaren og dyktig megler med 

mange år i eiendomsmeglerbransjen. Torbjørn tok 

jusutdannelsen sin ved henholdsvis Universitetet i 

Bergen og Oslo.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Rekkehus

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 35 Bnr. 841

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 800 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 100 m2 

Bra: 107 m2

TOMT:

109.6 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Fint rekkehus med 
populær og 
barnevennlig 
beliggenhet 
Velkommen til Austmannavegen 23 A. Et innholdsrikt og fint rekkehus med svært 

populær og barnevennlig beliggenhet. Nabolaget er rolig og veletablert. Nabolagets 

velforening har et flott fellesområdet med kjøkkenhage, sitteplasser og lekeapparater 

som er populære for små og store. Rekkehuset har god plass til hele familien med 3 

store soverom, bad og WC, 2 boder, hall med stort potensial og åpen kjøkkenløsning i 

stor og fin stue. Koselige uteplasser på begge sider av rekkehuset. Boligen ligger i 

Lillesund skolekrets, og har kort vei til apotek, Plantasjen, frisør, matbutikker, 

kjøpesenter og turområder. Velkommen på visning!
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God plass til stort spisebord og mange middagsgjester
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Fliser mellom over- og underskap Åpen peis står for oppvarming og peiskos
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Pent kjøkken med god skap og benkeplass
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Fliser mellom over- og underskap



Fine kontraster med mørke underskap og lyse overskap

17SØRE BYDEL AUSTMANNAVEGEN 23A



Hall i 1. etasje
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Hovedsoverom med utgang til nordvendt hage
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Helfliset bad med dusjkabinett og baderomsseksjon med servant
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Gode oppbevaringsmuligheter



Soverom nr. 2
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Soverom nr. 3
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Separat WC
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Bod med god oppbevaringsplass



Sørvendt veranda ut fra stuen
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Fin sørvendt uteplass
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Usjenert uteområde
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Søre bydel
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Søre bydel
Sentral beliggenhet med nærhet til "alt"

Kort avstand til det aller meste. Så å si midt mellom Norheim, Raglamyr og sentrum. 

Norheim med Oasen Storsenter, Raglamyr med Amanda Senteret og tilhørende 

fasiliteter.

I nærområdet ligger Haugar-hallen og Sakkastad - banen.

Dagligvarebutikk i umiddelbar nærhet. Fra leiligheten har en gangavstand til det en 

skulle trenge av fasiliteter. I området har en butikk, solstudio, 2 legesenter, tannlege, 

apotek, treningssenter og et godt kollektivtilbud. 

Ellers gang/sykkelavstand inn til Haugesund sentrum med alle fasiliteter som hører med.
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Barnevennlig og rolig nabolag Espira Bjørgene barnehage i nærområdet



Planløsning

Innhold
Innholdsrik familiebolig over 3 plan

Rekkehuset inneholder

2. etasje:

Romslig stue med åpen kjøkkenløsning. Utgang til sørvendt veranda. 

1. etasje:

Hall, 3 soverom, bad, WC, 2 boder. 

Garasje

36 SØRE BYDEL AUSTMANNAVEGEN 23A



37SØRE BYDEL AUSTMANNAVEGEN 23A

Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

1.

2.
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Del 2 - Austmannavegen 23A

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0104/21

Adresse:
Austmannavegen 23A, 5537 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 35 Bnr. 841 i Haugesund kommune

Selger:
Haugaland Tingrett

Prisantydning:
1 800 000,-

Kjøpers omkostninger:
45 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
57 872,- (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:
Hovedplan: 
Stor og lys stue med åpen kjøkkenløsning. 
Laminat på gulv og lysmalte vegger. God plass 
til flere sittegrupper. Utgang til sørvendt 
veranda. Flott åpen peis gir varme og peiskos. 
God planløsning. Synlig tegn til vannskade i 
himling. 

Innholdsrikt kjøkken med god skap- og 
benkeplass. Fin kontrast med mørke underskap i 
høyglans og lyse overskap i høyglans. Fliser 

mellom over- og underskap. God plass til stor 
spisestue og mange middagsgjester. Mange 
vinduer som gir mye naturlig lys. Åpen og 
romslig løsning. 

Gråmalt trapp med trappetepper ned til 1. 
etasje. 

1. etasje: 
Romslig hovedsoverom med god plass til 
dobbelseng. Utgang til trivelig og usjenert hage 
fra soverommet. 

Soverom 2 og 3 passer godt som barnerom, 
gjesterom eller kontor. 

Romslig hall med mange muligheter som f.eks 
tv-stue eller oppbevaring.

Pent helfliset baderom med flislagt gulv. 
Baderomsseksjon med servant og dusjkabinett. 
Opplegg for vaskemaskin. 

Praktisk separat WC med vegghengt servant. 
Flislagt gulv og malte vegger. 

Stor og innholdsrik bod med inngang utenfra og 
fra gangen.
Mindre bod med god plass til oppbevaring og 
med varmtvannstank. 

Garasje.

Areal:
P-rom: 100 m² 
Bra: 107 m² 
S-rom: 53 m² 

Bruksareal
1. etasje: 60 kvm 
2. etasje: 47 kvm 
Primærrom
1. etasje: 53 kvm Entré , Gang , Bad , Soverom , 
Soverom 2, Soverom 3, Wc
2. etasje: 47 kvm Stue/kjøkken

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1969

Antall soverom:
3 soverom 

Antall rom:
4 rom 

Parkering:
Parkering i egen garasje

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Rekkehus oppført i 1970. Oppført på ringmur i 
plasstøpt betong. Krypekjeller. Yttervegger 
ovenpå ringmur i tradsijonelt bindingsverk som 
er utvendig kledd med trepaneler. Etasjeskiller i 
tre. Kompaktakskonstruksjon som er tekket med 
pvc-duk
(sarnafil).

Tilstandsgrad 2 er gitt på følgende:
- Utvendig - Veggkonstruksjon
- Utvendig - Vinduer
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under 
balkonger
- Innvendig - Overflater
- Innvendig - Radon
- Innvendig - Krypkjeller
- Innvendig - Innvendige dører
- Våtrom - Overflater Gulv - Bad
- Våtrom - Sanitærutstyr og innredning - Bad
- Våtrom - Ventilasjon - Bad 
- Kjøkken - Overflater og innredning - 
Stue/kjøkken
- Spesialrom - Overflater og konstruksjon - Wc
- Tekniske installasjoner - Ventilasjon
- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank
- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg
- Tomteforhold - Andre tomteforhold
- Innvendig - Innvendige trapper
- Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt > Bad
- Tekniske installasjoner - Vannledninger
- Tekniske installasjoner - Avløpsrør
- Tekniske installasjoner - Varmesentral
- Tomteforhold - Utvendige vann- og 
avløpsledninger

Tilstandsgrad 3 er gitt på følgende:
- Utvendig - Takkonstruksjon/Lof
- Utvendig - Dører
- Tekniske installasjoner - Branntekniske forhold
- Tomteforhold - Oljetank
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Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 31.03.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Varmepumpe og og peis.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Energiattest er ikke fremlagt for megler. 
Interessenter bør derfor legge til grunn at 
eiendommen har energiklasse G.

Beskaffenhet:
Fin tomt opparbeidet med terrasse, overbygget 
inngangsparti, hekk og hage.

Tomteareal:
109.6 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

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

Barnehage/Skole/Fritid:
Haugaland idrettsbarnehage og Espira Bjørgene 
ligger i nærområdet.

Skolekrets:
Lillesund skolekrets

Overtakelse:
Overtagelse er i utgangspunktet 3 måneder fra 
den dato begjæring om stadfestelse blir 
forelagt tingretten.

Formuesverdi bolig:
487 492,- for 2020
Sekundær formuesverdi 1 754 971,- for 2020

Kommunale avgifter:
9 835,- per år.

Herav:
Avløp kr 1 888,28,-
Eiendomsskatt kr 2 928,30,-
Feiing kr 413,76,-
Vann kr 1 624,57,-
HIM renovasjon kr 2 981,-

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.
Andre faste, løpende kostnader kan være 
forsikring, strøm, velforeningskontigent og 
fellesutgifter.

Velforening:
2400,- Obligatorisk medlemsskap i velforening. 
Kontigenten velforeningen - faktureres kr 1 
200,- hvert halvår.

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:
Midlertidig brukstillatelse for Rekke G datert 
27.01.1970 foreligger. Ferdigattest foreligger 
ikke.

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.

Dagens planløsning fraviker fra godkjente 
byggetegninger:
1. etasje: 
- Deler av soverom er tatt inn i hallen. 
- Boder er godkjent som matbod, loft og bod. 

Overbygget inngangsparti/veranda i 2. etasje er 
byggemeldt/godkjent, men det foreligger ikke 
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Lovlighetsmangler vedr. boligen betyr at den 
ikke er i samsvar med offentligrettslige krav (for 
eksempel rom eller tilbygg som ikke er godkjent 
(omsøkt/byggemeldt) hos kommunen). Som 
kjøper overtar man risikoen rundt det som 
måtte være ulovlig ved boligen, og man kan 
risikere overtredelsesgebyr, samt at tiltaket må 
rives/tilbakeføres til opprinnelig godkjent bruk. 
Dog kan det sendes søknad til kommunen for 
godkjenning av tiltaket (nåtidens forskriftskrav 
må være oppfylt). Kjøper bærer da risiko for 
godkjenning.

Diverse:
Dersom en anke ikke er avgjort innen 
oppgjørsdagen inntrer forskyves 
betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å 
betale kjøpesummen pr oppgjørsdato eller 
betale renter i henhold til bestemmelsene i 
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27 frem til 
betalingsplikten inntrer.

Interessenter gjøres oppmerksom på at dette 
salget reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven. 
Det opplyses om at kjøper i slike tilfeller har 
begrenset reklamasjonsmulighet jfr. tvbl. § 11-
39.

Kjøper forplikter seg til å følge 
tvangsfullbyrdelseslovens regler. Ved en 
eventuell anke må kjøper for eksempel tegne 
forsikring på eiendommen, til tross for at man 
ikke har overtatt/det foreligger rettskraftig dom.

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

I forbindelse med tvangssalg risikerer man å 
måtte oppbevare eiers løsøre/eiendeler i en 
tidsavgrenset periode.

Det ligger en nedgravd oljetank på eiendommen. 
1. januar 2020 ble det være forbudt å bruke 
mineralolje, eller fossil fyringsolje og parafin til 
oppvarming av boliger i Norge. Man har plikt til å 
fjerne eller sanere den.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

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

1106/35/841:
14.05.1970 - Dokumentnr: 1287 - 
Erklæring/avtale
PLIKTIG MEDLEMSKAP I HUSEIERFORENING M.V.  

28.04.1969 - Dokumentnr: 1102 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1106 Gnr:35 Bnr:392

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

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn 2 mål, og er 
dermed fritatt fra 
konsesjonsplikten.Eiendommen er bebygd, 
mindre enn 2 mål, og er dermed fritatt fra 
konsesjonsplikten.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag reguleres ihht. 
tvangsfullbyrdelsesloven m/ forskrift.

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:
Betalingsplikt ihht tvangsfullbyrdelsesloven.

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:
Det er ikke anledning til å tegne 
boligselgerforsikring i forbindelse med 
tvangssalg.

Boligkjøperforsikring:
Det er ikke anledning til å tegne 
boligkjøperforsikring i forbindelse med 
tvangssalg.

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:
02.05.2022

Lovanvendelse:
Eiendommen selges i henhold til lov om 
tvangsfullbyrdelse. Eiendommen selges som 
den står, og kjøper gjøres oppmerksom på at 
man har begrenset adgang til å gjøre gjeldende 
feil og mangler da reglene avviker noe fra 
avhendingsloven. Se vedlagt budskjema for mer 
informasjon om tvangssalg og de mest 
relevante reglene.

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

Kontakt:
Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig / Jurist / Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 99246965
torbjorn@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig / Jurist / Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 99246965
torbjorn@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:
Spesielle regler gjelder for tvangssalg, se 
vedlagt budskjema.
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Budskjema - tvangssalg
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Budskjema - tvangssalg
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Budskjema - tvangssalg
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Budskjema - tvangssalg
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Midlertidig brukstillatelse
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Reguleringsplankart
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Kommuneplankart
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Grunnkart
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Torbjørn Håvås Tjønn  /  T: 99246965  /  torbjorn@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


