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HAUGESUND HORDALANDGATA 262

                                                                       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



3HAUGESUND HORDALANDGATA 26

Elise Knutsen Skogland
T: 94861650

elise@meglerhuset-rele.no

Elise Knutsen Skogland

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 29 Bnr. 437

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 2 500 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 141 m² 

Bra: 216 m² 

TOMT:

533.7 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Enebolig med 
attraktiv 
beliggenhet - 
Garasje - Koselig 
og skjermet hage - 
Flotte detaljer

Velkommen til Hordalandgata 26! Denne eneboligen inneholder blant annet: Romslig 

stue med flott, separat kjøkken med plass til spisebord, 3 soverom, toalettrom, 2 

baderom, stue nr. 2, kjøkken nr. 2 og loftsstue. I tillegg er det entrè, hall og gang, samt 

flere oppbevaringsmuligheter i kott. Kjelleren er uinnredet og består av boder og 

vaskekjeller. Boligen har tidligere blitt benyttet som tomannsbolig. Denne boligen har 

mange flotte og klassiske detaljer som blant annet bredt listverk, ekstra takhøyde og 

flere nydelige dører.

Hagen er koselig og skjermet med gode solforhold. Den er opparbeidet med plen, singel, 

prydbusker og trær. Inngang til tomten er gjennom en nydelig smijernsport med syriner 

og trær som omkranser den. Parkering i garasje. Beliggende i gate uten 

gjennomgangstrafikk.
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Nydelige innvendige dører. Klassiske, brede lister. 
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EIK01065.jpg
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Soverom 1. etasje

22 HAUGESUND HORDALANDGATA 26

Soverom 1. etasje



Soverom 1. etasje
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Soverom 2. etasje
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Baderom 1. etasje, inneholder dusjsone, toalett og baderomsinnredning.
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Baderom 2. etasje



27HAUGESUND HORDALANDGATA 26

Toalett 1 etasje



Stue 2. etasje
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Kjøkken 2. etasje
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Vedovn 2. etasje
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Loftsstue
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Haugesund
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Rolig og attraktiv 
beliggenhet...
Med nærhet til "alt"

Enten du går eller sykler, vil du uansett oppleve at det aller meste er innen kort avstand 

når du bor i Hordalandgata 26. Det som er så fantastisk med denne beliggenheten er 

følelsen av å bo i et trygt og barnevennlig nabolag, samtidig som du kan rusle ned til liv 

og røre i sentrum på bare 10-15 minutter. Dere vil sette stor pris på nærheten til skoler, 

barnehager og den innholdsrike idrettsparken i Haugesund. Barne-, ungdomsskole og 

videregående finner dere i nærområdet (Hauge skole, Haraldsvang, Skeisvang og HTG).

Er dere glad i friluftsliv, eller kanskje det er viktig med grøntarealer for å lufte den 

firbeinte? Lotheparken, en grønn liten lunge, ligger få steinkast unna. Her kan dere 

klatre opp trappene og nyte flott utsikt på toppen av berget, mot havet i vest. Opplev 

den ville og vakre Kyststien, som starter i enden av Skillebekkgata, eller legg joggeturen 

i retning Vangen, opp til Kattanakk og derfra til Djupadalen og Eivindsvatnet. På varme 

sommerdager er det herlig å kunne kjøle seg ned i Skeisvannet eller Asalvika, hvor det 

er anlagt barnevennlig sandstrand, stupetårn og solstoler. I Vangen finner dere også en 

stor, familievennlig lekeplass. 

Haugesund har investert mye i idrett de siste årene, og dette gjenspeiles i den store 

idrettsparken beliggende få minutter øst for Hauge. Her er det anlagt stort 

fotballanlegg, volleyballbaner, flerbrukshall, innendørs klatrevegg, ishall, svømmehall m.m. 

Man finner i all hovedsak et godt idrettstilbud til de aller fleste.

Boligen ligger svært fint og rolig til i gate uten gjennomgangstrafikk.



Planløsning

Innhold
Boligen går over 4 plan og inneholder:

Kjeller: Grovkjeller, Boder

1. Etasje: Entre, hall m/trapp, toalettrom, kjøkken, stue, gang, soverom, soverom 2, bad 

2. Etasje: Gang, bad, stue, soverom, kjøkken

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

-1.

1.



Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.
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Del 2 - Hordalandgata 26

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0031/23

Adresse:
Hordalandgata 26, 5522 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 29 Bnr. 437 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Tone Øie Kristiansen, Brit Elise Øie Studsvik

Prisantydning:
2 500 000,-

Kjøpers omkostninger:
62 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
75 372,- (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:
2 575 372,-

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Kjeller: Kjelleren er uinnredet og inneholder flere 
boder samt vaskekjeller.

1. Etasje: Hovedetasjen består av vindfang, 
gang, toalett, stue, kjøkken, 2 soverom, 
baderom. Innbydende vindfang/gang med 
orginale detaljer og nydelige, eldre dører. 
Gangen er romslig med god plass til å henge fra 
seg yttertøy. Fra gangen er det inngang til et 
toalettrom som inneholder toalett og vask. 
Stuen er romslig med plass til både sofagruppe 
samt spisebord med stoler. Veggene er 
tapetserte med blant annet stråtapet. Her er 
det ekstra takhøyde og flott, klassisk listverk, 
dette gir en ekstra romslig følelse. Her er det 
peis, med innsats som er satt inn senere. Det 
ene vinduet i stuen er byttet i nyere tid. Fra 
stuen er det inngang til kjøkkenet. Dette er 
også av god størrelse med plass til spisebord, 
en hyggelig frokostplass. Kjøkkeninnredning er 
av eldre dato, men fullt funksjonelt. Her har 
man også den gode takhøyden, med skaper 
som bygger helt opp til taket. Fliser mellom 
kjøkkenbenk og overskap. Laminatgulv er fra 
nyere tid. Videre fra stuen kommer man inn i 
tilbygget. Her finner man 2 romslige soverom 
med plass til dobbeltseng og nattbord, 
hovedsoverommet er utstyrt med innebygget 
garderobe. Det er teppegulv på begge 
rommene. Baderom som er oppgradert med 
nyere laminatgulv, dusjdører og baderomsplater 
i dusjsone. Ellers inneholder badet toalett, 
baderomsinnredning med vask og speil. 

2. Etasje: Boligens 2. etasje består av gang, 
baderom, stue, soverom og kjøkken. 
Baderommet er av eldre standard med behov 
for oppgradering. Rommet inneholder 
baderomsinnredning med vask og skap og 
dusjsone med dusjgarnityr. Her er det belegg på 
gulv og tapetserte vegger. Videre er det en stor 
stue med plass til sofagruppe. Her er det 
montert en vedovn med flotte detaljer. 
Kjøkkenet har plassbygget, eldre 
kjøkkeninnredning med vask. Det er god plass til 
spisebord med stoler. Denne etasjen har 1 
soverom. Soverommet er stort med god plass 
til dobbeltseng og nattbord. Her er det 
plassbyggede skaper og hyller til oppbevaring. 
70-talls panel på vegger og teppe på gulv.

Loft: Loftet består av loftstue, gang og flere 
kott. Loftsstuen har teppe på gulv og 70-
tallspanel på vegger og skråtak, her er det også 
et nyere vindu.

Overflater:
Gulv: Tepper, laminat, belegg
Vegger: Panel og tapetserte flater (noe 
stråtapet), baderomsplater på baderom i 1. 
etasje, 70-talls panel.
Himlinger: . Malte overflater i tak.

Areal:
P-rom: 141 m² 
Bra: 216 m² 
S-rom: 60 m² 

Enebolig
Bruksareal
-1. underetasje: 53 kvm 
1. etasje: 81 kvm Entre, hall m/trapp, toalettrom, 
kjøkken, stue, gang, soverom, soverom 2, bad 
2. etasje: 60 kvm Gang, bad, stue, soverom, 
kjøkken
3. etasje: 22 kvm 

Primærrom
-1. underetasje: 0 kvm 
1. etasje: 81 kvm 
2. etasje: 60 kvm 
3. etasje: 0 kvm 

Sekundærrom
-1. underetasje: 53 kvm Grovkjeller, boder
3. etasje: 22 kvm Disponible rom

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1921

Antall soverom:
3 soverom 

Antall rom:
6 rom 

Parkering:
Parkering i garasje. Ellers mulig å parkere i 
gaten.
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Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Oppført på grunnmur i betong, fyllsteinsmur - 
Betonggulv. Yttervegger oppført i tømret 
utførelse som er utvendig kledd
med plastpaneler. Etasjeskiller i tre. Saltak i 
trekonstruksjon som er tekket med skifer på 
hovedbo, og decra takplater i takpannekopi for 
påbygg.

Tilstandsgrad 2 er gitt på følgende:
Taktekking - På grunn av alder.
Nedløp og beslag - Takrenner har punktvise 
lekkasjer.
Veggkonstruksjon - Det er ingen eller liten 
lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. 
Utvendige dører - Det er påvist tegn på 
innvendig kondensering av enkelte glass. 
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket. 
Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til 
rekkverkshøyder.
Overflater 
Radon - Ikke foretatt måling
Innvendige trapper - Rekkverkshøyder er under 
dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. 
Åpninger i rekkverk er større enn dagens 
forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler 
håndløper på vegg i trappeløpet.
Innvendige dører - Noe skjevheter i eldre dører 
fra denne tid må påregnes.
Kjøkken - På grunn av alder. 
Toalettrom 
Vannledninger - På grunn av alder
Avløpsrør - På grunn av alder. 
Ventilaskon - Mangelfull ventilasjon
Varmtvannstank - På grunn av alder. 
Elektrisk anlegg  
Grunnmur - Sprekkdannelser 
Utvendige vann og avløpsledninger - På grunn 
av alder
Etasjeskille - Høydeforskjell 
Drenering - På grunn av alder.

Tilstandsgrad 3 er gitt på følgende:
Takkonstruksjon/Loft - Det er lekkasje i tak hvor 
tak for påbygg møter opprinnelig bolig. 
Konstruksjonen generelt på hovedboenhet har 
normal slitasje og nedbøying. 
Vinduer - Det er påvist vinduer med 

fukt/råteskader. Det er påvist noen glassruter 
som er punktert eller sprukne.
Pipe og ildsted - Det er påvist sprekker og/eller 
riss i pipe. Pipevanger er ikke synlige.
Rom Under Terreng - Det er påvist synlig 
fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist 
indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i 
kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe 
fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. 
Krypkjeller - Det er manglende fuktsperre på 
bakken. Det er ikke tilfredsstillende ventilering 
av krypkjeller. Det er påvist synlig vann i 
krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i 
krypkjeller.
Bad 2 etasje: Våtrommet må oppgraderes for å 
tåle normal bruk etter dagens krav.
Branntekniske forhold - Brannvarslere og 
slukkeapparat.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 06.03.2023 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Varmepumpe og vedovn. Ellers elektrisk 
oppvarming.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Det er ikke innhentet energiattest på denne 
eiendommen, fordi den selges som dødsbo. 
Interessenter bør derfor legge til grunn at 
eiendommen har energiklasse G.

Beskaffenhet:
Pent opparbeidet tomt med plen, singel, 
prydbusker- og trær. Nydelig smijernsport ved 
inngang til tomten og trappetrinn i skifer.

Eiendommen har ikke klarlagte grenser, og avvik 
ved oppmåling kan forekomme. Arealet er 
hentet fra matrikkelrapport. Det foreligger også 
målebrev for eiendommen. Før en eventuell 
søknad om utvidelse av boligen eller 
byggesøknad om garasje, uthus, boder etc., må 

grensene bli klarlagt. Kostnad ved oppmåling 
tilkommer.

Tomteareal:
533.7 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Adkomst:
Det vil bli skiltet med visningsskilt fra 
Meglerhuset Rele ved annonserte 
fellesvisninger.

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

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
758 291,- for 2022
Sekundær formuesverdi 2 881 507,- for 2022

Formuesverdi er innhentet fra skatteetaten.no.

Kommunale avgifter:
15 457,- per år.
Herav:

Kommunale avgifter: kr 12 327
Renovasjon HIM: kr. 3 130

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

Andre faste, løpende kostnader kan være 
forsikring, strøm, velforeningskontigent og 
fellesutgifter

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 
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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. Alle eiendommer som er tilknyttet 
offentlig vann og avløp har private 
stikkledninger, som vedlikeholdes for eiers egen 
regning. Private stikkledninger kan gå på tvers 
av private eiendommer, og man kan risikere at 
det ved fremtidig vedlikehold vil måtte graves.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse fra 
byggår (Opprinnelig enebolig) foreligger ikke i 
kommunens arkiv. Det foreligger tegninger fra 
byggeår. Vegg mellom stue og spisestue er 
fjernet i 1. etasje. 2. etasje er godkjent til 3 
soverom i følge tegningene. Etasjen er i dag 
innredet med stue, soverom og kjøkken. Det er 
samsvar med tegningene i kjelleren. Vi har ikke 
mottatt tegninger på loftet, man bør derfor 
legge til grunn at etasjen ikke er godkjent til 
varig opphold. Denne boligen er tidligere blitt 
benyttet som en tomannsbolig. 

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.

Ferdigattest for Tilbygg til bolighus 30 kvm 
foreligger og er datert 07.05.1962. At en 
ferdigattest foreligger betyr ikke nødvendigvis 
at arbeider som er utført på eiendommen i 
senere tid er godkjent eller byggemeldt.

Ferdigattest for Nybygg - Garasje foreligger og 
er datert 06.08.1959. At en ferdigattest 
foreligger betyr ikke nødvendigvis at arbeider 

som er utført på eiendommen i senere tid er 
godkjent eller byggemeldt.

Det foreligger byggegodkjente tegninger for 
tilbygget datert 21.12.1961 og 17.11.1980. Det er 
samsvar mellom dagens bruk og godkjent bruk. 
Det foreligger byggegodkjente tegninger for 
garasjen datert 20.10.1958.

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

"Disponibelt rom" er en uformell klassifisering av 
rom i bolig/bygning som innebærer at arealet 
kan tas i bruk, men høyst sannsynlig ikke 
oppfyller gjeldende krav til varig oppholdsrom.

Lamper og fastskrudde hyller og skap 
medfølger ikke salget.

Sammendrag selgers egenerklæring:
Eiendommen selges som dødsbo, og 
egenerklæringsskjema er dermed ikke fylt ut.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler. Vi 
oppfordrer interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området.

Kommuneplaner:
Id: 1106plan-kp3
Navn: Kommuneplanens arealdel 2014-2030
Arealbruk: Boligbebyggelse,Nåværende

Reguleringsplaner:
Id: RL540
Navn: 
Karmsundgata/Rogalandgata/Skjoldavegen/Stikl
estadgata

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

1106/29/437:
05.03.1921 - Dokumentnr: 900070 - 
Bestemmelse om veg

31.01.1921 - Dokumentnr: 900134 - Opprettelse 
av matrikkelenheten
EIENDOMMEN OVERFØRT FRA ANNEN 
KOMMUNE  
EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930

Konsesjonsplikt:
Ingen konsesjon på denne eiendommen.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Fastpris: 42 500,-
Markedspakke: kr. 19 900,-
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 
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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.

Dødsbo:
Eiendommen selges for dødsbo. Kjøper kan 
derfor inneha en svakere kjøpsrettslig stilling 
enn ved et ordinært salg hvor selger selv bebor 
eiendommen og avgir opplysninger om denne.

Da selgers kunnskap om eiendommen på denne 
måte er begrenset, oppfordres interessenter til 
å foreta en særlig grundig undersøkelse av 
eiendommen.

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 10.03.2023

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.

Kontakt:
Elise Knutsen Skogland
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 94861650
elise@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Elise Knutsen Skogland
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 94861650
elise@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Haugesund
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no
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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.

Nabolagsprofil
https://profil.nabolag.no/3195777
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Budskjema
For eiendommen: Hordalandgata 26, 5522 HAUGESUND
Gnr. 29 Bnr. 437 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0031/23
Salgsoppgaven er sist oppdatert 10.03.2023
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Elise Knutsen Skogland  /  T: 94861650  /  elise@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


