
Prisant: 4 500 000,- + omkHaugesund - Sentrum
Bjørnsons gate 33, 5528 HAUGESUND



SENTRUM BJØRNSONS GATE 332

                                                                       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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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Tomannsbolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 476

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 4 500 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 381 m² 

Bra: 433 m² 

TOMT:

1840.5 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Meget flott 
beliggende 
villaeiendom like 
ved Salhusvegen

Velkommen til Bjørnsonsgate 33 - En flott beliggende eiendom midt i det etablerte 

villastrøket ved Salhusvegen. På den 1.8 mål store tomten bygget skipsreder Michael 

Lindø en flott villa på 433 kvm. Villaen har idag omfattende renoveringsbehov men for 

rett kjøper er dette en unik mulighet. Det foreligger tegninger fra arkitekt med tanke på 

tilbakeføring til fordums prakt.
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Opprinnelig hadde villaen tårnspir og hel andre vinduer. Megler har nye tegninger med tanke på tilbakeføring
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En unik mulighet for rett kjøper. Her er potensialet meget stort.
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Hagen bærer preg av fordums tider.
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Uthuset som er oppført på eiendommen er i dårlig forfatning. Det foreligger tegninger fra arkitekt Bjarne Harloff på ny utestue her.
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Hagen er stor og med mange muligheter



Villaen sett fra uthuset. Det foreligger tegninger til ny utestue i denne delen av hagen.
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Hovedinngang til sokkelplan Sokkeletasjen har 2 innganger. Denne leder inn til vaskekjelleren.



Store, solide skiferheller på uteplassene
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Stue i sokkeletasje
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Stue i sokkeletasje
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Kjøkken i sokkeletasje har utsyn mot den østlige delen av hagen.



Kjøkken i sokkeletasje
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Bad i sokkeletasjen



Boder og baktrapp i sokkeletasjen
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Stue/soverom i sokkeletasje.
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Soverom i sokkeletasjen
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Fra sokkeletasjen er det et trappeløp opp til kjøkken i hovedplan.
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Hall 1.etg.
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Stue 1.etg.



Stue 1.etg.
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Spisestue 1.etg.
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Flotte dører mellom spisestue og hovedstue i 1.etg.
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Anretning mellom kjøkken og spisestue 1.etg.



Kjøkken 1.etg.
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Bad 1.etg.
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Soverom i 1.etasje
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Hall i 2.etg.
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Stue 2.etg.
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Stue 2.etg.
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Kjøkken 2.etg.
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Soverom i 2.etg.
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Balkong fra soverom 2.etg.
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Inngangsparti mot nord



Huset fra østsiden
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Garasje med ny garasjeport.



Tor Brekke/Haugalandmuseet
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Velkommen til Bjørnsonsgate 33 - En meget stor eiendom i et av byens etablerte villastrøk
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Sentrum
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Attraktivt 
villaområde...
Attraktivt villaområde like vest for Haugesund sykehus. Eiendommens beliggenhet er 

unik i Haugesund. Fra ca 1918-1920 bygget byens største skipsredere sine villaer i dette 

boligområdet. Området hadde og har fortsatt store tomter med tilhørende store og 

flotte hageanlegg. Etterhvert som årene gikk ble det bygget flere boliger i gatene rundt 

disse villaene. 

Her ligger alt til rette for en urban tilværelse i sentrum med tilgang til alle fasiliteter 

sentrumskjernen har å by på. Legg middagen til kaien og nyt et bedre måltid på en av 

byens mange restauranter med mat av god kvalitet. 

Forøvrig kort vei til Lillesund barneskole, samt Haugesund tennisklubb.



Planløsning

Innhold
Boligen er oppført over tre etasjer, og inneholder:

1. etasje:

Vindfang, gang, 2 soverom, gang 2, bad, kjøkken, boder, grovkjeller og vaskekjeller.

2. etasje:

Vindfang, hall, 3 soverom, stue, spisestue, kjøkken, grovkjøkken, bad/vaskerom og kott.

3. etasje:

Trapperom, gang, hall, bad, kjøkken, stue, 3 soverom, garderobe, gang 2 og kott.

Garasje (ny garasjeport i 2023).

Uthus.

(Byggemeldte tegninger avviker i stor grad fra dagens bruk - altså ominnredningene er 

ikke byggemeldt/godkjent hos kommunen).
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

1.

2.



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

SENTRUM BJØRNSONS GATE 3358

3.
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Del 2 - Bjørnsons gate 33

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0201/22

Adresse:
Bjørnsons gate 33, 5528 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 476 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Hans Jacob Balestra-Kyvik

Prisantydning:
4 500 000,-

Kjøpers omkostninger:
112 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
125 372,- (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:
4 625 372,-

Eiendomstype:
Tomannsbolig

Eierform:
Eiet

Utleie:
Boligen er selveiet og kan i sin helhet leies ut 
(nåværende leiligheter er ikke godkjent).

Standard:
Denne boligen har stort oppgraderingsbehov og 
er å regne som et renoveringsobjekt. For rett 
kjøper er mulighetene mange. Da boligen idag er 
oppført som en tomannsbolig må man søke om 
tillatelse til å bruke den som en enebolig eller 
evt. en bolig med 3 store leiligheter. 

Selger utbedret utvendig røranlegg i 2010. Det 
ble da lagt nye utvendige kloakkrør og ny 
kloakkumme. 
Det foreligger tegninger som viser hvordan 
arkitekt Bjarne Harloff ser for seg tilbakeføring 
til original stil med et noe modernisert uttrykk. 
Det og laget forslag til ny innvending 
planløsning. Tiltaket er søknadspliktig.

Areal:
P-rom: 381 m² 
Bra: 433 m² 
S-rom: 52 m² 

Bruksareal
1. etasje: 144 kvm 
2. etasje: 149 kvm 
3. etasje: 140 kvm 

Primærrom
1. etasje: 96 kvm Vindfang, gang, 2 soverom, 
gang 2, bad, kjøkken.
2. etasje: 147 kvm Vindfang, hall, 3 soverom, 
stue, spisestue, kjøkken, 
grovkjøkken,bad/vaskerom.
3. etasje: 138 kvm Trapperom, gang, hall, bad, 
kjøkken, stue, 3 soverom, gang 2. Garderobe

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1899

Antall soverom:
8 soverom 

Parkering:
Parkering i garasje, samt god parkering på egen 
tomt.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Oppført på grunnmur i tegl - engelsk hulmur, 
betong/jordgulv. Yttervegger ovenpå grunnmur i 
tømret utførelse som er kledd med trepaneler. 
Saltak i trekonstruksjon med bærende åser som 
er utvendig tekket med skifer.

Tilstandsgrad 2 er gitt på følgende:
- Veggkonstruksjon.
- Utvendige trapper.

- Overflater.
- Innvendige dører.
- Overflater og innredning kjøkken kjeller.
- Overflater og innredning kjøkken 1. etasje.
- Overflater og innredning 2. etasje.
- Vannledninger.
- Avløpsrør.
- Ventilasjon.
- Varmtvannstank.
- Elektrisk anlegg.
- Grunnmur og fundamenter.

Tilstandsgrad 3 er gitt på følgende:
- Taktekking.
- Nedløp og beslag.
- Takkonstruksjon/loft
- Dører.
- Balkonger, terrasser og rom under balkonger.
- Etasjeskille/gulv mot grunn.
- Pipe og ildsted.
- Rom under terreng.
- Innvendige trapper.
- Baderom kjeller.
- Bad/vaskerom 1. etasje.
- Baderom 2. etasje.
- Drenering.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 30.01.2023 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Hovedsakelig elektrisk oppvarming. Kaminer i 
hver etasje (fra byggeår).
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:
Tomten er opparbeidet med gruslagt gårdsrom, 
plen og enkel beplantning.
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Eiendomsgrensen i nordvest er oppgitt til å 
være mindre nøyaktig, og avvik ved oppmåling 
kan forekomme. Før en eventuell søknad om 
utvidelse av boligen eller byggesøknad om 
garasje, uthus, boder etc., må grensene bli 
klarlagt. Kostnad ved oppmåling tilkommer.

Tomteareal:
1840.5 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Adkomst:
Fra Haugesund sentrum følg Haraldsgata 
sørover i retning Salhusvegen. Ta inn til venstre 
ved den Katolske kirken og eiendommen ligger 
innerst i gata til venstre.

Bebyggelse:
Området består av en rekke store eiendommer 
med store villaer. Haugesunds sykehus grenser 
til eiendommen i øst.

Barnehage/Skole/Fritid:
Lillesund skole ligger like i nærheten

Skolekrets:
Lillesund barneskole

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
1 365 850,- for 2020

Kommunale avgifter:
27 002,- per år.
Herav:

Avløp: kr 6 125,-
Eiendomsskatt: kr 12 510,-
Feiing: kr 414,-
Vann: kr 4 823,-
Renovasjon HIM: kr. 3 130,-

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

Andre faste, løpende kostnader kan være 

forsikring, strøm, velforeningskontigent, etc.

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:
Adkomst via offentlig regulert vei. Eiendommen 
er tilknyttet offentlig vann og avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse fra da boligen ble bygget, men 
det foreligger godkjente byggetegninger for 
våningshus, lekestue og uthus i kommunens 
arkiv (1933).

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.

Forandring av vinduer (fasade vest) er 
byggemeldt og godkjent hos kommunen - 1970, 
men der foreligger ikke ferdigattest eller 
midlertidig brukstillatelse.

Byggemeldte tegninger avviker i stor grad fra 
dagens bruk - altså ominnredningene er ikke 
byggemeldt/godkjent hos kommunen.

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.

Det foreligger ferdigattest for garasje, datert 
01.12.1961, som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

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

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

Merknad til selgers egenerklæringsskjema: 
Selger har påpekt at det bare er drenert rundt 
deler av boligen. Slik ordlyden er skrevet i 
selgers skjema kan det se ut for å gjelder hele 
huset. 

Videre skriver selger at det ikke har vært 
anmerkninger fra feier. Det har vært tilsyn fra 
feier etter at skjema ble fylt ut. (13.01.2023). 
Feiers tilbakemelding var at det bør tas en 
gjennomgang på alle røykvarslere og montere 
flere der det måtte være behov. Videre påpekte 
feier at tilsyn av skorstein ikke var 
tilfredstillende. Dersom skorsteiner skal brukes 
må det gjennomføres en grundig gjennomgang 
av feiervesen.

Sammendrag selgers egenerklæring:
Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet 
våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt 
eller soppskader?
- Det har vært noe lukt på bad. Noe fukt i 
våtrommene.

Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av 
avløpsvann i sluk eller lignende?
- Kloakkrør har vært tett 2 ganger. Pumpebil har 
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fikset det begge gangene. Rørlegger Inge våga 
sto for jobben.

Kjenner du til feil eller om har vært utført 
arbeid/kontroll på vann/avløp?
- Nye rør til huset. Ra maskin sto for graving. 
Rør inne i huset er ikke skiftet.

Kjenner du til om det er/har vært problemer 
med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller 
fuktmerker i underetasje/kjeller?
- Eiendommen er drenert rundt huset. Noe fukt 
kan forekomme i kjelleretasjen.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i 
terrasse/garasje/tak/fasade?
- Garasje og balkong i sør.

Kjenner du til om det er/har vært problemer 
med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, 
sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
- Alle 4 ildstedene er beregnet for koks. Har blitt 
anbefalt av feijer å ikke bruke ved pga at det er 
veldig ineffektive. Ingen avvik fra feier.

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker 
i mur, skjeve gulv eller lignende?
- Det kan forekomme sprekker i mur. Gulv i 
kjelleretasjen er både skjevt og i dårlig 
forfatning og bør skiftes ut. Huset er et 
oppussingsobjekt.

Kjenner du til om det er/har vært 
sopp/råteskader/insekter/skadedyr på 
eiendommen som rotter, mus, maur eller 
lignende?
- Gulv i kjeller har noe råteskader. Det har 
forekommet at mus og rotter har vært på 
eiendommen.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid 
på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. 
oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Kgr as har instalert 3 varmepumper. 1 for hver 
etasje.

Kjenner du til forslag eller vedtatte 
reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller 
offentlige vedtak som kan medføre endringer i 
bruken av eiendommen eller av dens 
omgivelser?
- Boligen er kategorisert som høy 

bevaringsverdi.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område regulert til 
boligformål. Kopi av reguleringsbestemmelser og 
kart, kfr. megler. I tillegg gjelder sentrumsplanen 
(RL1700).  Bjørnsons gate 33 inngår i 
hensynssone 1 - Sentrumskjernen. Alt arbeid på 
fasader og takflater må avklares med 
byantikvar.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg 
spesielt godt inn i reguleringskart og de 
gjeldende reguleringsbestemmelsene for 
området. Ta kontakt med megler for å få dette 
oversendt.

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

1106/40/476:
15.12.1942 - Dokumentnr: 1363 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. 
en  
lekestue.  

29.05.1956 - Dokumentnr: 642 - 
Erklæring/avtale
Byggeforbud på nærmere angitt 
avstand/område  

02.03.1917 - Dokumentnr: 900033 - Opprettelse 
av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE  

24.09.1921 - Dokumentnr: 900036 - Registrering 
av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1106 Gnr:40 Bnr:580 
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE  

06.05.1931 - Dokumentnr: 900053 - 
Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i:  Knr:1106 Gnr:40 Bnr:580 
Rettighet hefter i:  Knr:1106 Gnr:40 Bnr:1272 
Gjelder denne registerenheten med flere 
----
Sletting av rettighetshaver 

Slettet:  Knr:1106 Gnr:40 Bnr:579

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

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 2,5%.
Markedspakke: kr. 18 500,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-
Fotograf: kr. 4 460,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

Lov om hvitvasking:
Det følger av Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

Dersom slik kundekontroll ikke kan 
gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å 
avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene 
er selv ansvarlig for eventuelle merkostnader 
og ansvar dette kan medføre, uten at det kan 
anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor 
meglerforetaket. 

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Betalingsbetingelser:
Partene skal signere kjøpekontrakt innen rimelig 
tid etter at handel er kommet i stand. Hele 
kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal 
være kreditert meglers klientkonto og skriftlig 
melding fra kjøpers bank må foreligge innen to 
virkedager før overtagelse. Kjøpesummen skal 
innbetales fra kjøpers konto i norsk 
finansinstitusjon.
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Personopplysninger:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers 
egenerklæring er vedlagt i salgsoppgaven. 
Interessenter bes sette seg inn i denne før 
budgiving. Boligselgerforsikringen dekker 
selgers ansvar for eventuelle mangler ved 
eiendommen etter Lov om avhending av fast 
eiendom.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Man 
kan velge mellom en vanlig og en utvidet 
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir 
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker 
all advokatbistand, nødvendige skadetakster og 
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den 
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til 
advokathjelp på andre viktige rettsområder i 
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2.800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
kontraktsmøtet. Pris for borettslag og 
aksjeleiligheter: kr. 4.100/6.900,-, selveier og 
rekkehus: kr. 7.400/10.200,-, enebolig, 
tomannsbolig, fritidsbolig og tomt: kr. 
11.500/14.400,-. Ta kontakt for ytterligere 
informasjon.

Tilbud på lånefinansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med 
Handelsbanken i Haugesund som sikrer kunder 
av Meglerhuset Rele fordelaktige betingelser i 
banken. Megler kan formidle kontakt med 
rådgiver i banken dersom dette er ønskelig. 
Meglerhuset Rele mottar ikke provisjon fra 
Handelsbanken.

Salgsoppgavedato:
Salgsoppgaven er sist oppdatert 02.02.2023

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.

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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Tilstandsrapport
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Egenerklæringsskjema
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Tegninger 1933
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Tegninger 1933
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Tegning endring vinduer
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Ferdigattest garasje
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Ferdigattest garasje
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Reguleringsplankart
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Tegnforklaring
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Kommuneplankart
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Grunnkart
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Eiendomskart
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Nye tegninger som viser hvordan arkitekt Bjarne Harloff ser for seg tilbakeføring til original stil med et noe modernisert uttrykk.
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Nye tegninger som viser hvordan arkitekt Bjarne Harloff ser for seg tilbakeføring til original stil med et noe modernisert uttrykk.
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Nye tegninger som viser hvordan arkitekt Bjarne Harloff ser for seg tilbakeføring til original stil med et noe modernisert uttrykk.

116 SENTRUM BJØRNSONS GATE 33



117SENTRUM BJØRNSONS GATE 33



Nye tegninger som viser hvordan arkitekt Bjarne Harloff ser for seg ny utestue
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Nye tegninger som viser hvordan arkitekt Bjarne Harloff ser for seg ny utestue
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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.



124 SENTRUM BJØRNSONS GATE 33



Budskjema
For eiendommen: Bjørnsons gate 33, 5528 HAUGESUND
Gnr. 40 Bnr. 476 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0201/22
Salgsoppgaven er sist oppdatert 02.02.2023
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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


