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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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MariusKallevik
Eiendomsmegler MNEF

T: 90 77 69 49

marius@meglerhuset-rele.no

Marius Kallevik er daglig leder og Eiendomsmegler i 

Meglerhuset Rele - Til tross for sin unge alder har han 

opparbeidet seg bemerkelsesverdig mye kunnskap og 

erfaring innenfor mange felt. Vi har en teori om at 

Marius er født med en gedigen indre «drive». Marius har 

bachelor i eiendomsmegling ved BI i Stavanger og 11 

års erfaring.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 3 Bnr. 386

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 9 000 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 211 m² 

Bra: 312 m² 

TOMT:

716.9 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Påkostet funkis i 
en av byens mest 
populære og 
familievennlige 
gater

Velkommen til Sveiven 28 - Rålekker familiebolig fra 2017 i funkisstil beliggende i et av 

de mest populære/familievennlige områdene i Haugesund. Høyt og fritt øverst i 

Skåredalen, med flott utsikt mot nordvest. 

Boligen har en svært praktisk og gjennomtenkt planløsning over to meget romslige 

etasjer + garasjeplan med direkte adkomst til boligen. Flott, moderne standard og 

energieffektive løsninger. Flere herlige uteområder med gode solforhold. 

Friområdet med lekeplass og fotballbane like nedenfor er en stor bonus for 

barnefamiliene som bor her. 

Skåredalen er et svært populært sted å bosette seg, med sitt trivelige bomiljø og 

tilgjengelighet til "alt". Herunder barnehager, skole, dagligvare, offentlig transport, 

Raglamyr og fantastiske tur/rekreasjonsområder på Steinsfjellet og Djupadalen!
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Boligen har en svært praktisk og gjennomtenkt planløsning over to meget romslige etasjer + garasjeplan med direkte adkomst til boligen.
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Støpt betongtrapp opp til inngangsparti og stor platting.
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Bi-inngang til vaskerom og hovedinngang.
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Flott inngangsparti/solrikt uteområde med glassrekkverk.
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Stor og luftig hall med adkomst til samtlige rom i denne etasjen. 
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Særdeles romslig stue med store vindusflater som lar den flotte utsikten komme til sin rett. Det er monterte utvendige solscreens. 
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Stuen har mange innredningsmuligheter. God plass til både sofa og spisegruppe. Utstrakt bruk av enstavs eikeparkett, slette vegger/himlinger, 

downlights og listfrie overganger.
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Utgang til lun, solrik og delvis overbygget terrasse av meget god størrelse. 
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Dekorativ vedovn i stuen.



Nyt måltidene med den flotte utsikten i kulissene!
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Kjøkken i sosial, åpen løsning mot stuen. 



Her er god plass til lounge og andre utemøbler.
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Denne terrassen er virkelig en stor bonus.
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Lekker kjøkkeninnredning fra Svane i matt, sort utførelse. Integrerte hvitevarer fra AEG.
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Innredningen er både flott og funksjonell. Her er smarte løsninger, slik som avtrekksviften som er diskrét montert i himlingen.
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Kjøkkenet er utstyrt med stort kjølerom og integrerte hvitevarer fra kvalitetsleverandøren AEG.



Stort foreldresoverom med hotellfølelse. Utgang til det nydelige, sydvendte uteområdet.
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Walk-in-closet har flott, praktisk garderobeinnredning.
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Fra walk-in-closet er det videre adkomst til bad.



Bad tilknyttet foreldresoverom er innredet med store, lekre fliser på gulv og malte vegger med fliser i dusjsonen.
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Uteområde med betongplatting, på boligens sydside. Adkomst både fra 

foreldresoverom og kjøkkensone. Videre er det støpt betongtrapp ned til 

inngangspartiet i 1. etasje.
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Gjestetoalett i 2. etasje innredet med veggmontert klosett og servant.
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Flott trapp ned til 1. etasje.
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I 1. etasje finner dere 2 gode soverom.
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Soverom nr. 1.



Soverom nr. 1 - Stort og luftig med garderobeløsning og plass til dobbeltseng, skrivebord m.m.
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Soverom nr. 2 - Også av god størrelse, med skyvedørsgarderobe og plass til dobbeltseng, skrivepult m.m.
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TV-stue i 1. etasje (byggemeldt som bod).
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Romslig bad i 1. etasje med badekar og dusjnisje.
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Separat vaskerom med bi-inngang. Flislagt gulv med varmekabler. Vaskerommet har praktisk vaskeromsinnredning.
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I 1. etasje er det god bodplass. Trapp ned til garasjeplan kan skimtes på høyre side.
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Trappegang til garasje.
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Eiendommen ligger i et nyere og barnevennlig boligfelt i Sveiven, øverst i Skåredalen.
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Skåredalen/Sveiven
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Fantastiske 
Skåredalen...
Super, familievennlig beliggenhet

Eiendommen ligger i et nyere og barnevennlig boligfelt i Sveiven, øverst i Skåredalen. 

Her er gode solforhold og flott utsikt til omgivelsene. Friområde med lekeplass og 

fotballbane like nedenfor.

Skåredalen er et meget populært sted å bosette seg for barnefamilier, grunnet det 

trivelige bomiljøet og enkel tilgjengelighet til "alt", herunder barnehager, skole, 

dagligvareforretninger, offentlig transport, handelsområdet Raglamyr og fantastiske 

tur/rekreasjonsområder som Steinsfjellet og Djupadalen. 

Steinsfjellet er en slags samlebetegnelse for friområdet/platået øst i Haugesund. 

Toppen av Steinsfjellet er et flott utsiktspunkt hvor man kan skue utover byen og havet 

i vest. Videre kan man bevege seg østover på platået. Her er det anlagt turvei inn til 

Krokavatnet, og ellers er det turstier opp til topper som Søre Krokvassnut, Presten, Såt 

og helt bort til Nesheim og Håvåshytta. Steinsfjellet har egen kafé/seter, Kringsjå - Et 

ypperlig mål for de minste turgåerne, ikke minst ettersom det er mulighet for vafler og 

saft når man kommer frem (i åpningstiden). Det går sti opp til Steinsfjellet og Kringsjå 

både fra Skåredalen og parkeringen på Steinsfjellet. Deler av Steinsfjellet “holdes ryddig” 

av villsauer hele året.

Djupadalen er kanskje det mest populære rekreasjonsområdet i Haugesund. Enten du 

skal lufte den firbeinte, jogge eller ta med familien på søndagstur finnes det et vell av 

muligheter med stier og turveier. I hjertet av Djupadalen ligger Eivindsvatnet, som er et 

godt utgangspunkt for spennende turer. Herfra kan dere til eksempel gå opp til 

Steinsfjellet, Kattanakk, utsiktspunktet Årkjå eller en runde rundt selve vannet.



Planløsning

Innhold
Familievennlig og funksjonell planløsning!

Eneboligen er oppført over 3 plan og inneholder:

1. etasje: Hall med trapper, 2 soverom, bad, vaskerom, TV-stue/bod, teknisk rom/bod og 

ytterligere én bod.

2. etasje: Stue/spisestue/kjøkken, kjølerom, foreldresoverom, walk-in-closet, bad, 

gjestetoalett, gang og bod.

Underetasje: Garasjerom, sluse og trapperom/gang med trapp opp til hall i 1. etasje.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

Plantegning 1. etasje

1.

Plantegning 2. etasje

2.



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

Plantegning garasjeplan
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Del 2 - Sveiven 28

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema

73SKÅREDALEN/SVEIVEN SVEIVEN 28



Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0312/22

Adresse:
Sveiven 28, 5533 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 3 Bnr. 386 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Rune Lothe og Gunn Lindanger Lothe

Prisantydning:
9 000 000,-

Kjøpers omkostninger:
225 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
237 872,- (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,-.

Total kjøpesum:
9 237 872,-

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Enebolig fra Urbanhus som holder en 
moderne/høy standard. Boligen kan skilte med 
luft/luft varmepumpe, balansert 
ventliasjonsanlegg, vedlikeholdsvennlig 
royalkledning og støpte betongplattinger. 
Utstrakt bruk av enstavs eikeparkett, slette 
vegger/himlinger, downlights og listfrie 

overganger. God oppbevaringsplass i flere 
boder.

1. etasje:
- Flott inngangsparti/solrikt uteområde med 
glassrekkverk. Bi-inngang til vaskerom og 
hovedinngang til stor og luftig hall med adkomst 
til samtlige rom i denne etasjen. Gulv er belagt 
med epoxyresin. Trapp opp til 2. etasje og ned 
til garasjeplan.
- To gode soverom, begge med garderobeskap 
og plass til dobbeltseng.
- Romslig bad innredet med store, lekre fliser på 
gulv og slette, malte vegger. Downlights i 
himling. Badekar og dusjnisje. Fliser på vegger i 
dusjnisje. Pen baderomsinnredning med nedfelt 
servant. Ventilasjonsanlegget dekker dette 
rommet og det er i tillegg etablert luftespalte 
under dør.
- Separat vaskerom med bi-inngang. Flislagt gulv 
med varmekabler og slette, malte vegger og 
himling. Vaskerommet har vaskeromsinnredning 
og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. 
Balansert ventilasjonsanlegg er plassert på 
vaskerommet.
- TV-stue med slette malte vegger/himling og 
parkett på gulv. Rommet er byggemeldt som 
bod og således ikke godkjent for varig opphold.
- Bod på ca. 5 m2.

2. etasje/hovedetasje:
- Særdeles romslig stue med mange 
innredningsmuligheter. Dekorativ vedovn. Store 
vindusflater med utvendig monterte solscreens. 
Utgang til lun, solrik og delvis overbygget 
terrasse av meget god størrelse. Glassrekkverk. 
Flott utsikt mot Skåredalen, Storasundfjellet og 
Steinsfjellet. 
- Funksjonelt kjøkken i åpen løsning mot stuen. 
Lekker kjøkkeninnredning fra Svane i matt, sort 
utførelse. Kjøkkenet er utstyrt med stort 
kjølerom og integrerte hvitevarer fra 
kvalitetsleverandøren AEG. Avtrekksvifte er 
diskrét montert i himlingen. Fra kjøkkensonen er 
det utgang til nydelig uteområde med 
betongplatting, på boligens sydside.
- Stort foreldresoverom med hotellfølelse. God 
plass til dobbeltseng. Direkte adkomst til walk-in
-closet med praktisk garderobeinnredning. Fra 
walk-in-closet er det videre adkomst til bad. 
Foreldresoverommet har utgang til det samme, 
gjennomførte uteområdet som kjøkkensonen.

- Bad tilknyttet foreldresoverom er innredet 
med dusjnisje med glassvegg og regnfallsdusj, 
baderomsinnredning med nedfelt servant og 
veggmontert klosett. Gulver er belagt med 
store, flotte fliser. Varmekabler. Malte plater på 
vegger. Fliser på vegg i dusjsone. Slett, malt 
himling. Ventilasjonsanlegget dekker dette 
rommet og det er i tillegg etablert luftespalte 
under dør.
- Gjestetoalett innredet med parkett på gulv og 
slette, malte vegger. Servant og klosett.
- Gang med trapp ned til 1. etasje.

Underetasje:
- Trapperom/gang og sluse. Vegger, gulv og 
trapper i betong.
- Stort garasjerom med god plass til to biler. 
Betong på gulv og automatisk port.

For øvrig:
- Varmtvannsbereder på ca. 200 liter
- Automatsikringer og AMS strømmåler
- Brannvarslere og slukkeapparat

Overflater:
Gulv: Hovedsakelig parkett, epoxyresin og fliser. 
Vegger: Hovedsakelig slette, malte vegger og 
fliser.
Himlinger: Hovedsakelig slette, malte himlinger.

Areal:
P-rom: 211 m² 
Bra: 312 m² 
S-rom: 101 m² 

Bruksareal
-1. underetasje: 66 kvm Garasjerom, sluse og 
trapperom/gang.
1. etasje: 127 kvm Hall med trapp, 2 soverom, 
bad, vaskerom, TV-stue/bod, teknisk rom/bod og 
ytterligere én bod.
2. etasje: 119 kvm Stue/spisestue/kjøkken, 
kjølerom, foreldresoverom, walk-in-closet, bad, 
gjeste-WC, gang og bod.
Primærrom
1. etasje: 99 kvm Hall med trapp, 2 soverom, 
bad og vaskerom.
2. etasje: 112 kvm Stue/spisestue/kjøkken, 
foreldresoverom, walk-in-closet, bad, gjeste-WC 
og gang.
Sekundærrom
-1. underetasje: 66 kvm Garasjerom.
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1. etasje: 28 kvm TV-stue/bod, teknisk rom/bod 
og ytterligere én bod.
2. etasje: 7 kvm Kjølerom og bod.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2017

Antall soverom:
3 soverom 

Antall rom:
4 rom 

Parkering:
Rikelig med parkeringsmuligheter i dobbel 
garasje, samt stort, asfaltert gårdsrom. Det er 
montert elbil-lader i garasjen.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Enebolig oppført i 2017. 
Oppført på grunnmur i betong, betonggulv. 
Yttervegger ovenpå grunnmur i tradisjonelt 
bindingsverk som er utvendig kledd med 
trepaneler. Etasjeskiller i tre. 
Kompakttakskonstruksjon som er utvendig 
tekket med protanduk.

Tilstandsgrad 2 er gitt på følgende: Manglende 
dokumentasjon på radonsperre, hulltaking i 
vegg bak våtsone ikke gjennomført, ikke påvist 
tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank 
iht. gjeldende forskrift.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 21.09.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk og ved. Boligen har luft/luft 
varmepumpe og balansert ventliasjonsanlegg. 
Det er vedovn i hovedstuen.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket B - Rød

Beskaffenhet:
Solrik, nydelig og stilrent opparbeidet, 
skrånende tomt med stort, asfaltert gårdsrom 
og oppkjørsel. Trapper og plattinger i betong i 
flere nivåer. Skråninger belagt med henholdsvis 
sedum og grus. Forstøtningsmurer. 
Eiendommen grenser mot friområde i nord. 

Kilde tomteareal: Eiendomskart. Nøyaktighet er 
oppgitt å være 10 cm.

Tomteareal:
716.9 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

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

Skolekrets:
Eiendommen sokner til Skåredalen barne- og 
ungdomsskole.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
1 500 516,- for 2020
Sekundær formuesverdi 5 401 858,- for 2020

Kommunale avgifter:
26 594,- per år.
Herav:
Kommunale avgifter (prognose for 2022): kr. 23 
613,- (vann, avløp, eiendomsskatt og feiing)
Renovasjon HIM: kr. 2 981,-

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

Andre faste, løpende kostnader vil typisk være 
forsikring, strøm, TV/internett o.l.

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 enebolig" foreligger og 
er datert 26.01.2018. At en ferdigattest 
foreligger betyr ikke nødvendigvis at arbeider 
som er utført på eiendommen i senere tid er 
godkjent eller byggemeldt. Videre foreligger det 
byggetegninger for boligen stemplet/datert 
27.09.2016.

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 har opplyst at det kan forekomme et og 
annet skjeggkre med ujevne mellomrom. Ellers 
er det ikke opplyst om vesentlige avvik/mangler.

Regulering:
Eiendommen er regulert til frittliggende 
småhusbebyggelse, og ligger i et område 
hovedsakelig avsatt til boligformål i 
kommuneplanen. Eiendommen omfattes av 
følgende planer:
- Kommuneplanens arealdel 2014-2030 (ID 
1106plan-kp3). Delareal 717 m2. Arealbruk: 
Boligbebyggelse, nåværende.
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- Reguleringsplanen "Sveiven, øvre del", (ID 
RL1679). Delareal: 717 m2. Arealbruk: 
Boligbebyggelse - frittliggende 
småhusbebyggelse.

Eiendommen grenser blant annet mot 
boligkomplekset Skåredalstoppen mot øst og 
friområde/hensynssone friluftsliv/naturmiljø i 
nord.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende som 
følger eiendommens matrikkel ved overskjøting 
til ny hjemmelshaver:
12.02.2015 - Dokumentnr: 128102 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1106 Gnr:3 Bnr:1

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.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats av salgssum: 0,80%
Markedspakke: kr. 18 500,-
Avisannonsering: kr. 6 000,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 6 900,-
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.

Salgsoppgavedato:
Salgsoppgaven er sist oppdatert 22.09.2022

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 
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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:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90776949
marius@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90776949
marius@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: Sveiven 28, 5533 Haugesund
Gnr. 3 Bnr. 386 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0312/22
Salgsoppgaven er sist oppdatert 22.09.2022
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Marius Kallevik  /  T: 90776949  /  marius@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


