
Prisant: 1 750 000,- + omkKarmøy - Torvastad
Trondsvegen 35, 4260 TORVASTAD



TORVASTAD TRONDSVEGEN 352

                                                                       er en av 

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om 

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du 

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke 

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg 

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra 

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb, 

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er 

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset

Å kjøpe eiendom
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Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig/Jurist/Eiendomsmegler MNEF

T: 99 24 69 65

torbjorn@meglerhuset-rele.no

Torbjørn Håvås Tjønn er vår pålitelige bauta av en 

jurist og fagansvarlig. En mer sindig vestlending skal 

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

vippe denne mannen av pinnen. I tillegg til å være 

fagansvarlig er han en erfaren og dyktig megler med 

mange år i eiendomsmeglerbransjen. Torbjørn tok 

jusutdannelsen sin ved henholdsvis Universitetet i 

Bergen og Oslo.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Atriumshus

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 142 Bnr. 522

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 750 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 154 m² 

Bra: 160 m² 

TOMT:

300.6 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Enebolig i rekke 
med barnevennlig 
beliggenhet 

Velkommen til Trondsvegen 35! Spennende oppussingsobjekt med barnevennlig 

beliggenhet på Torvastad. Eneboligen i rekke har fin beliggenhet i et etablert 

boligområde. Stor stue, kjøkken, 2 bad, Gjeste - WC, vaskerom, 3 soverom, kjellerstue 

m.m.  Boligen ligger i det veletablerte boligområdet Storesund på Torvastad, nord på 

Karmøy. Her får man i realiteten det beste fra to verdener; Rolige, barnevennlige 

omgivelser, samtidig som det er kort vei til liv og røre i Haugesund sentrum, Oasen 

storsenter og Raglamyr. Velkommen på visning!
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Detaljer kjøkken Vedovn



Hvitt høyglanskjøkken fra 2017
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Integrert koketopp, stekeovn og oppvaskmaskin
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Store vindusflater gir mye naturlig lys
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Baderom
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Hovedsoverom
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Kjellerstue
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Gjeste - WC
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Bad/vaskerom
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Bad/vaskerom
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Terrasse
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Torvastad
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Torvastad
Barnevennlig beliggenhet

Boligen ligger i det veletablerte boligområdet Storesund på Torvastad, nord på Karmøy. 

Her får man i realiteten det beste fra to verdener; Rolige, barnevennlige omgivelser, 

samtidig som det er kort vei til liv og røre i Haugesund sentrum, Oasen storsenter og 

Raglamyr. Dere finner flotte tur- og rekreasjonsområder i nærområdet, som Bjørgene - Et 

familievennlig turområde med lysløype i småkupert natur, og et nettverk av stier som gir 

muligheter til rundturer av varierende lengde. 

Torvastad kan by på et fantastisk idrettsanlegg med nyere flerbrukshall, fotballbaner, 

friidrettsbane, ballbinger m.m. Nye Torvastad skole og kultursenter (1. -7. klasse + 

skolefritidsordning) ligger like ved idrettslagsanlegget på Torvastad. Fra Trondsvegen 5 

tar det litt i overkant av et kvarter å gå til skolen. Det er og kort vei til barnehager, 

dagligvareforretning (Kiwi) og næringsområde i Bøvågen. 

Nordvegen Golfklubb kan friste med en av Norges mest vakre og spennende golfbaner 

(18-hulls). Videre er Minigolfen familiepark Europas største minigolfanlegg, med 50 

spennende minigolfhull fordelt på våre tre baner. Det tar ca. 13 minutter til flyplassen på 

Helganes. Torvastad har eget ridesenter med ridehall (20x40) og utebaner (40 x70 og 

18 x 35).

På Torvastad ligger alt til rette for et godt liv!



Torvastad skole
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Torvastad idrettslag Torvastad minigolf



Planløsning

Innhold
Innholdsrik enebolig i rekke over 2 plan

1. etasje: 

Vindfang , gang , kjøkken , stue , toalettrom , soverom , soverom 2, bad/vaskerom , bad  

Kjeller:

Gang , kjellerstue , bad/vaskerom , entré , soverom og bod.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

1.

U.
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Del 2 - Trondsvegen 35

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0275/22

Adresse:
Trondsvegen 35, 4260 TORVASTAD

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 142 Bnr. 522 i Karmøy kommune

Selger:
Haugaland Tingrett

Prisantydning:
1 750 000,-

Kjøpers omkostninger:
43 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
45 122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer.

Total kjøpesum:
1 795 122,-

Eiendomstype:
Atriumshus

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Stor og luftig stue med store vindusflater. 
Laminat på gulv og tapet på vegg. Vedovn og 
varmepumpe. Utgang til terrasse. God plass til 
spisestue og sofagruppe. 

Hvitt kjøkkeninnredning med høyglans og flott 
laminatbenkeplate fra 2017. Det er integrert 
oppvaskmaskin, kjøl/frys, platetopp og komfyr. 
Kjøkkenplater mellom over- og underskap. 

Helfliset bad med mørke fliser på gulv og lyse 
på vegg. Toalett og baderomsmøbel. 
Baderommet er oppgradert 2008.  

Hovedsoverom med god plass til dobbelseng og 
garderobe. Soverom 2 passer godt som 
barnerom, kontor eller gjesterom. 

Praktisk kjellerstue kjekk som lekerom for barna 
eller tv-stue for ungdommen. 

Stort og innholdsrikt bad/vaskerom med 
badekar fra 1997. 

Eldre bad/vaskerom i kjeller. 

Praktisk gjestetoalett. 

Det er i all hovedsak laminerte overflater på 
gulv. Noe tepper i kjeller.
Tapetserte overflater i 1 etasje, men også noe 
smartpaneler.

Areal:
P-rom: 154 m² 
Bra: 160 m² 
S-rom: 55 m² 

Bruksareal
Kjeller: 61 kvm 
1. etasje: 99 kvm 
Primærrom
Kjeller: 55 kvm Gang , Kjellerstue , 
Bad/vaskerom , Entré , Soverom 
1. etasje: 99 kvm Vindfang , Gang , Kjøkken , 
Stue , Toalettrom , Soverom , Soverom 2, 
Bad/vaskerom , Bad

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1982

Antall soverom:
3 soverom 

Antall rom:
4 rom 

Parkering:
Parkeringsmulighet på kommunal 

parkeringsplass, benyttet av beboere i 
Trondsvegen. Antatt mulighet til å anordne 
parkeringsplass på egen tomt, antagelig på 
bekostning av terrassen

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Enebolig i rekke oppført i 1982. Oppført på 
grunnmur i plasstøpt betong, betonggulv. 
Yttervegger ovenpå grunnmur i tradisjonelt 
bindingsverk somer utvendig kledd med 
trepaneler. Etasjeskiller i tre. Saltak i 
trekonstruksjon som er tekket med 
betongtakstein. Vinduer i tre med trekarm og 
isolerglass. 

Tilstandsgrad 2 er gitt på følgende:
- Takkonstruksjon/Loft
- Overflater
- Radon
- Pipe og ildsted
- Rom Under Terreng
- Andre innvendige forhold
- Overflater vegger og himling - Bad
- Overflater Gulv - Bad 
- Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
- Sanitærutstyr og innredning > Bad 
- Ventilasjon > Bad 
- Overflater og innredning > Kjøkken 
- Overflater og konstruksjon > Toalettrom 
- Vannledninger 
-  Avløpsrør 
- Drenering 
- Utvendige vann- og avløpsledninger 

Tilstandsgrad 3 er gitt på følgende:
- Innvendige trapper
- Innvendige dører
- Bad/vaskerom
- Bad/vaskerom
- Elektrisk anlegg
- Branntekniske forhold 

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 09.11.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.
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Oppvarming:
Varmepumpe og vedovn.
Elektrisk oppvarming. 

Varmekabler på bad fra 2008.
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:
Opparbeidet med gruslagt gårdsrom, terrasser 
og noe hage.

Tomteareal:
300.6 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

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

Skolekrets:
Torvastad skole

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

Formuesverdi bolig:
526 333,- for 2021
Sekundær formuesverdi 1 894 797,- for 2021

Kommunale avgifter:
12 760,- per år.
Herav:
Avløp 4 871,76 kr
Eiendomsskatt 1 080,13 kr
Feiing 599,00 kr
Renovasjon 3 150,00 kr
Vann 3 059,16 kr

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 
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:
Midlertidig brukstillatelse foreligger for:
- Nybygg - Enebolig i rekke datert 01.12.1982.

Ferdigattest foreligger ikke.

Det fremgår nå av plbl. § 21-10 femte ledd at 
ferdigattest ikke utstedes for tiltak det er søkt 
om før 1. januar 1998. Kommunen skal i disse 
tilfellene avvise søknaden om ferdigattest, og 
byggverkene kan lovlig brukes uten 
ferdigattest. Dette betyr imidlertid ikke at 
ulovlig bygde tiltak blir lovlige, kun at saken ikke 
lenger skal avsluttes med ferdigattest.

Nåværende planløsning fraviker fra opprinnelige 
byggetegninger og er ikke godkjent/byggemeldt:
Hovedplan:
- Bad godkjent som soverom.
Kjeller:

- Kontor, kjellerstue og gang godkjent som 
hobbyrom.
- WC og vindfang godkjent som vask-sport. 
- Bod godkjent som mat og klær. 

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.

Regulering:
Eiendommen omfattes av følgende planer:
Kommunedelplan Kommuneplan 2014-2023, ID 
670. Delareal 301 m2. Arealbruk: 
Boligbebyggelse, nåværende. 

Reguleringsplan for Storesund id 405. Delareal: 
301 m2; Formål: Konsentrert 
småhusbebyggelse. Rekkehus/atriumshus.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området. Se 
vedlagt reguleringsplan.

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

1149/142/522:
15.06.1982 - Dokumentnr: 4615 - 
Erklæring/avtale
OVERENSKOMST OM SAMVIRKE VEDK. 
VERTIKALTDELT BOLIG.  
PRIORITET FORAN PANTELÅN. KAN IKKE 
SLETTES UTEN SAMTYKKE  
FRA HUSBANKEN.  
Gjelder denne registerenheten med flere 

15.06.1981 - Dokumentnr: 4760 - Registrering av 
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grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:142 Bnr:18

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

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

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

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

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

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Betalingsbetingelser:
Betalingsplikt ihht tvangsfullbyrdelsesloven.

Personopplysninger:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/.

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

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

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

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

Salgsoppgavedato:
Salgsoppgaven er sist oppdatert 13.03.2023

Lovanvendelse:
Eiendommen selges i henhold til lov om 
tvangsfullbyrdelse. Eiendommen selges som 
den står, og kjøper gjøres oppmerksom på at 
man har begrenset adgang til å gjøre gjeldende 
feil og mangler da reglene avviker noe fra 
avhendingsloven. Se vedlagt budskjema for mer 
informasjon om tvangssalg og de mest 
relevante reglene.
Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

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

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

Meglerhuset Rele Haugesund
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund

Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Spesielle regler gjelder for tvangssalg, se 
vedlagt budskjema.
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Torbjørn Håvås Tjønn  /  T: 99246965  /  torbjorn@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139  /  5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


