
Prisant: 1 190 000,- + omk
og andel fellesgjeld

Haugesund - Hasseløy
Langgata 4, 5523 Haugesund
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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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ØyvindHasseløy
Eiendomsmegler MNEF

T: 92 06 35 07

oyvind@meglerhuset-rele.no

Øyvind Hasseløy er med sitt enorme nettverk, glimt i 

øyet og forkjærlighet for den gode samtalen et kjent 

og kjært fjes i Haugesund. Øyvind er en av våre mest 

erfarne og best lokalkjente meglere, også når det 

gjelder hyttemarkedet. Han har en energi og et 

pågangsmot som smitter over på både kolleger og 

kunder.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Aksjeleiliget

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 38 Bnr. 60 Fnr. 7

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 190 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 74 m² 

Bra: 74 m² 

FELLESKOSTNADER:

Kr. 2 800 per måned

TOMT:

803.3 m² Eiet, felles tomt



Kort om eiendommen

Luftig 3-roms 
leilighet med flott 
beliggenhet

Velkommen til maritime vibber på Hasseløy, og denne praktiske 3-roms leiligheten! 

Boligen er del av et veldriftet boligaksjelag. 

Eiendomsmassen er nylig oppgradert med nye vinduer og tak. Leiligheten kan skilte med 

fin planløsning med store, luftige rom og sydvendt altan. Stue, kjøkken, soverom, bad og 

WC-rom. Behov for modernisering. 

Meget trivelig og sentral beliggenhet i rolig og tilbaketrukket gate på 

Hasseløy/Bakarøynå. Umiddelbar nærhet til stor lekepark. Gang-/sykkelavstand til alle 

fasilitetene i sentrum. Velkommen til visning!
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Romslig stue med flere innredningsmuligheter. Stuen har vedkamin og utgang til sydvendt altan.
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Fint utsyn med sjøgløtt.
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Separat kjøkken med eldre kjøkkeninnredning.
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Stort soverom med integrert garderobeskap. God plass til dobbeltseng.
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Baderom med flislagte vegger og belegg på gulv.
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Gjeste-WC med klosett og servant.
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Leiligheten disponerer et rom på loftet.
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Meget trivelig og sentral beliggenhet i rolig og tilbaketrukket gate 

på Hasseløy/Bakarøynå.
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Bebyggelsen på Hasseløy består av en god miks av ærverdige, gamle eneboliger/flermannsboliger, bygårder og moderne boligkomplekser. Fra 

Hasseløy trenger du kun å spasere over brua før du befinner deg i handlegaten.
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Umiddelbar nærhet til den store, flotte lekeparken på Hasseløy.
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Hasseløy
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Maritime 
Hasseløy...
Bo sentralt, og samtidig tilbaketrukket i hyggelige 

omgivelser!

Meget trivelig og sentral beliggenhet i rolig og tilbaketrukket gate på 

Hasseløy/Bakarøynå. Få steinkast unna finner dere en stor og herlig park med lekeplass, 

fotballbane og sittegrupper - Denne parken er til stor glede for beboerne på 

Hasseløy.Hasseløy (Bakarøynå) er den nordligste av byens to sentrumsøyer og ligger 

like utenfor Haugesund sentrum. Øya har et trivelig, maritimt miljø med flere 

småbåthavner. 

Bebyggelsen på Hasseløy består av en god miks av ærverdige, gamle 

eneboliger/flermannsboliger, bygårder og moderne boligkomplekser som Skagen Brygge 

og Holmegata. Fra Hasseløy trenger du kun å spasere over brua før du befinner deg i 

handlegaten i Haugesund sentrum. Hasseløys egen Pitters Kafé er en liten og koselig 

bar med alle rettigheter. Baren er normalt åpen hver fredag og det arrangeres ofte quiz 

– Meget populært for unge så vel som gamle. Ellers i uka leies lokalet ut til private 

arrangement. 

Hasseløy er et satsingsområde for både by- og eiendomsutvikling. Mye tyder på at det 

vil skje spennende ting her fremover. 

Vakre Vibrandsøy med sitt fantastisk natur- og kulturlandskap, ligger rett over sundet 

fra Skagen Brygge. Turistforeningen har kjøpt "Villa Vibrandsøy" (Knutsen-villaen), og 

bygningen har nylig blitt restaurert. Villaen er DNTs mest bynære turistforeningshytte, 

kun ca. 800 meter fra Haugesund sentrum! Her er ca. 25 overnattingsplasser her og 

visjonen er å skape et paradis for kystfriluftsliv på øya.



Planløsning

Innhold
Fin og praktisk planløsning!

Leiligheten ligger i 1. etasje og inneholder entré/hall, stue, kjøkken, soverom, bad og WC-

rom.

Loft: Rom innredet som soverom (ikke godkjent).

I tillegg disponerer leiligheten bod i felles kjeller.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

Plantegning
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Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0298/22

Adresse:
Langgata 4, 5523 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 38 Bnr. 60 Aksjenr. 7 i Langgaten AS i 
Haugesund kommune

Eiers navn:
Kirsten Saltvedt

Prisantydning:
1 190 000,-

Kjøpers omkostninger:
675,- Registrering av pant / urådighetserklæring 
i Bolig AS (pr. registrering) 
4 100,- HELP boligkjøperforsikring (Valgfri)
----------------
4 775,- (omkostninger totalt)

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

Andel fellesgjeld:
193 874,- 08.09.2022

Total kjøpesum:
1 388 649,-

Andel fellesformue:
19 926,- 31.12.2021

Felleskostnader/Husleie:
2 800,- per mnd.
Herav:
Felles drift: ca. 1 975,- (kommunale avgifter, 
forretningsførsel, revisjon, renovasjon, felles 
bygningsforsikring, felles strøm m.m.)
Avdrag andel fellesgjeld: ca. 325,-
Renter andel fellesgjeld: ca. 500,-

Eiendomstype:
Leilighet

Eierform:
Aksje

Utleie:
Hovedregelen er at leiligheten skal bebos av 
aksjeeier. Styreleder opplyser at det er gjort 
noen unntak, hvor leiligheter har blitt leiet ut til 
nær familie i inntil ett år.

Standard:
Leiligheten holder en eldre/utidig standard med 
behov for modernisering. Utstrakt bruk av 
parkett og tapet.

2. etasje:
- Entré/hall med god plass til yttertøy og sko i 
egen garderobenisje.
- Romslig stue med flere innredningsmuligheter. 
Vedkamin. Utgang til sydvendt altan.
- Separat kjøkken med eldre kjøkkeninnredning.
- Stort soverom med integrert garderobeskap. 
God plass til dobbeltseng. Direkte adkomst til 
badet.
- Baderom med baderomspanel på vegger og 
belegg på gulv. Badet er blant annet innredet 
med dusjkabinett, servant/baderomsinnredning, 
veggskap med speil og håndklestativ.
- Gjeste-WC med klosett og servant.

Loft:
- Stor rom innredet som soverom. Rommet er 
ikke godkjent for varig opphold. Adkomst til 
loftet via felles trappegang.

Overflater:
Gulv: Hovedsakelig parkett og belegg.
Vegger: Hovedsakelig tapetserte overflater. 
Baderomspanel på bad.
Himlinger: Hovedsakelig originalt strietak og 
malte plater.

Areal:
P-rom: 74 m² 
Bra: 74 m² 
S-rom: 65 m² 

Bruksareal
2. etasje: 65 kvm Entré/hall, stue, kjøkken, 
soverom, bad og WC-rom.
Loft: 9 kvm Rom innredet som soverom.

Primærrom
2. etasje: 65 kvm Entré/hall, stue, kjøkken, 
soverom, bad og WC-rom.
Loft: 9 kvm Rom innredet som soverom.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1948

Antall soverom:
2 soverom (kun ett av soverommene er 
godkjent for varig opphold)

Antall rom:
3 rom 

Etasje:
2. etasje + ett rom på loftet.

Parkering:
Parkering i offentlig gate etter stedets gjeldene 
bestemmelser.

Forsikringsselskap:
If Skadeforsikring

Polisenr:
SP0001483793

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Oppført på grunnmur i betong, sparesteinsmur. 
Yttervegger oppført i murkonstruksjoner som er 
utvendig pusset. etasjeskillere i tre.
Saltak i trekonstruksjon som er tekket med 
skifer.

Tilstandsgrad 2 er gitt på følgende:
- Balkonger, terrasser og rom under balkonger.
- Innvendige overflater.
- Etasjeskille/gulv mot grunn.
- Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og 
bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Innvendige dører.
- Overflater gulv baderom.
- Ventilasjon baderom.
- Overflater og innredning kjøkken.
- Overflater og konstruksjon wc-rom.
- Vannledninger.
- Avløpsrør.
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- Ventilasjon.
- Varmtvannstank.
- Elektrisk anlegg.

Tilstandsgrad 3 er ikke gitt.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 04.09.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk og ved. Det er vedkamin i stuen.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Megler har oppfordret eier til å innhente 
energiattest for eiendommen, men denne er 
ikke fremlagt for megler. Interessenter bør 
derfor legge til grunn at eiendommen har 
energiklasse G.

Beskaffenhet:
Felles tomt som er pent opparbeidet 
hovedsakelig med plen, hekk og beplantning.

Tomteareal:
803.3 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet, felles tomt

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

Skolekrets:
Eiendommen sokner til Hauge skolekrets.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

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 nybygg våningshus foreligger 
og er datert 20.08.1949. Det er i tillegg utstedt 
byggetegninger, datert 02.03.1949. 

At en ferdigattest foreligger betyr ikke 
nødvendigvis at arbeider som er utført på 
eiendommen i senere tid er godkjent eller 
byggemeldt.

Rom på loftet, benyttet som soverom, er antatt 
tiltenkt lagring (ikke benevnt i 
byggetegningene). Dette rommet er dermed 
ikke godkjent for varig opphold.

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:
Selger opplyser ikke om vesentlige feil/avvik i 
egenerklæringen.

Regulering:
Eiendommen er uregulert og omfattes av 
Kommunedelplan for Haugesund sentrum 2022 
(ID RL1700). Arealbruk: Boligbebyggelse, 
nåværende (484 m2). Veg, nåværende (319 m2). 
Hensynssone - Bevaring kulturmiljø (803 m2). 

Hensynssone - Brann-/eksplosjonsfare (71 m2).

En del av eiendommen ligger i "faresone for 
brann-/eksplosjonsfare" - Området består av 
mye eldre bebyggelse som ligger tett i tett og 
er derfor mer utsatt for spredning av brann 
(som definert av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 
samarbeid med Riksantikvaren). Ferdselsårer og 
rommene mellom byggene må ikke bygges inn 
eller tettes igjen uten at dette er avklart med 
Byantikvar og Brannvesenet.

Tinglyste forhold/servitutter:
På hovedeiendommen er det tinglyst følgende:
23.10.1947 - Dokumentnr: 1225 - Opprettelse av 
matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE

Legalpant:
Boligaksjeselskapet har legalpanterett i 
boligaksjeleiligheten for krav på dekning av 
felleskostnader og andre krav fra selskapet på 
inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp. 
Legalpanteretten følger av borettslagsloven § 5
-20, da denne gjelder tilsvarende for 
boligaksjeselskaper, jf borettslagsloven §1-4.

Konsesjonsplikt:
Kjøp av denne boligen er ikke konsesjonspliktig.

Boligaksjelaget:
Langgaten AS
Adr.: Langgata 8, 5523, Haugesund
Org.nr.: 932939983

- Trappene skal vaskes hver 14. dag. Beboere i 
2. etasje vasker fra loft og trapper ned til 1 
etasje. Beboere i 1. etasje vasker gang og 
trapper til kjeller.- Plenklipping på sommeren skal 
gjøres av alle beboerne i husene på rundgang.

Forretningsfører:
Haubo AS

Forkjøpsrett:
Ingen forkjøpsrett i dette aksjelaget.

HMS og vedlikehold
Boligselskapet har HMS-løsningen "HAUBO 
HMS".
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Boligselskapet har vedlikeholdssystemet 
"HAUBO VLP".

Dyrehold:
Det er ikke lov å holde hund eller katt uten at 
man på forhånd har innhentet tillatelse fra 
styret, og under forutsetning av at andre 
leieboere i oppgangen samtykker.

Vedtekter/husordensregler:
Vi oppfordrer alle interessenter til å sette seg 
godt inn i aksjelagets vedtekter, 
husordensregler, regnskap og 
innkalling/protokoll fra tidligere 
generalforsamlinger.

Regnskap/budsjett:
Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i regnskap, 
budsjett og årsberetning.
Dokumentene vil være tilgjengelig hos 
meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at 
fellesgjeld og felleskostnader kan variere over 
tid som følge av beslutninger foretatt i 
aksjelagets styre og/eller generalforsamling.

Styregodkjennelse:
Vedtektsbestemt styregodkjennelse er ikke en 
forutsetning for handelen. Kjøper er forpliktet til 
å gjennomføre handelen uavhengig av om 
kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent 
av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for 
å bli godkjent som ny aksjeeier påhviler kjøper. 
Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke 
er godkjent som ny aksjeeier, har kjøper dog 
ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. 
borettslagslovens § 4-5 (2)

Lånevilkår fellesgjeld:
Haugesund Sparebank, Hovedkontor
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 10.05.2021: 2.15% pa.
Antall terminer til innfrielse: 38
Saldo per 10.05.2021: 1 699 028
Andel av saldo: 106 189
Første termin/første avdrag: 28.06.2020 ( siste 
termin 28.12.2039 )

Kommentar fellesgjeld:
Lånenummer: 96660149527, BoligBanken ASA
Annuitetslån, 12 terminer per år. 
Rentesats per 08.09.2022: 3.1% pa. 
Antall terminer til innfrielse: 357 
Saldo per 08.09.2022: 3 101 988 
Andel av saldo: 193 874
Første termin/første avdrag: 30.06.2022 ( siste 
termin 31.05.2052 )

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: kr. 34 000,-
Markedspakke: kr. 18 500,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 2 950,-
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.
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Salgsoppgavedato:
Salgsoppgaven er sist oppdatert 16.09.2022

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:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92063507
oyvind@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92063507
oyvind@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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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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1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i 
salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, 
varmepumper og panelovner, følger med uansett 
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og 
terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med 
varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte 
varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og 
fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og 
tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av 
selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende 
festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også 
punkt 12). 

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, 
dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte 
glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt 
baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. 
Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. 
Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller 
fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, 
medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, 
fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og 
utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og 
liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte 
aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, 
herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte 
"spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt 
utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, 
krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende 
som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel 
ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som 
styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter 
som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. 
medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral 
som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel 
medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til 
disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, 
fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi 
og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, 
fastmontert trommel til vannslange, medfølger. 
Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper 
medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne 
medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL 
medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur 
medfølger.

19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

20. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger 
der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og 
RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier 
og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver 
eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette 
derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

22. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i 
besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, 
herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, 
garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, 
skal lås og nøkler til disse medfølge.

23. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til 
bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

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.



Budskjema
For eiendommen: Langgata 4, 5523 Haugesund
Gnr. 38 Bnr. 60 Aksjenr. 7 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0298/22
Salgsoppgaven er sist oppdatert 16.09.2022



118 HASSELØY LANGGATA 4





DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Øyvind Hasseløy  /  T: 92063507  /  oyvind@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


