
Prisant: 1 990 000 + omkKarmøy - Torvastad
Huldervegen 6, 4260 Torvastad



Å kjøpe eiendom                                                                       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
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DIN MEGLER PÅ 
DENNE EIENDOMMEN:

Marius Kallevik
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 9 års erfaring i bransjen.
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 142 Bnr. 168 og 307

i Karmøy kommune

PRISANTYDNING:

Kr. 1 990 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 110 m2

Bra: 131 m2

SAMLET TOMTEAREAL:

988 m2 Eiet



Standard

Trivelig enebolig!

Velkommen til Torvastad og Huldervegen 6!  

Denne eneboligen passer perfekt for en nyetablert familie eller unge par som vil

oppgradere fra leilighet til enebolig. 

Den koselige, gråmalte boligen i Huldervegen 6 ligger fint til i et veletablert og

familievennlig område. Langs hele boligens vest- og nordside er det anlagt skjermet,  

lun terrasse i flere nivåer. Her kan dere nyte utendørs måltider på fine sommerdager.

Leveggene gir både ly mot vind og innsyn. Utsikt mot Karmsundet fra den nordvendte

terrassen. 

Boligen fremstår som trivelig. Overflater er holdt i tidsriktige farger, og nesten samtlige

vinduer ble skiftet ca. 2009. Eiendommen er arealmessig godt utnyttet, ved blant

annet å benytte garasjetaket som terrasse.
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Gjennomgående og lys stue i 1. etasje/hovedetasje.
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Kjøkken i åpen løsning mot stue. Innredning med barløsning og integrert vinhylle.
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Over: Hovedsoverom i hovedetasje med adkomst til soverom nr. 2 (under). Til høyre: Helfliset baderom.
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Badet inneholder dusjnisje, veggmontert klosett og servant nedfelt i baderomsinnredning. Det er varmekabler i gulvet.
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Terrassen fremstår som en privat, frodig oase hvor dere kan nyte utendørs måltider på fine sommerdager.
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God plass til lounge, spisegruppe og blomsterpotter. Leveggene gir ly for vind og skjermer mot innsyn.
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Torvastad
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Her vil  
dere trives... 
Eiendommen ligger i et familievennlig og veletablert

boligområde på Torvastads østside, mot Karmsundet. 

Fra eiendommen er det gangavstand til barnehager, skole,

idrettsanlegg, langåpen nærbutikk (Kiwi) og golfbane.

Storesund barnehage ligger ca. 800 meter fra boligen og

Espira barnehage ligger ca. 2,2 km unna. Trygg og rolig

skolevei til nye Torvastad skole/kultursenter og

idrettsanlegget (ca. 4 minutter med bil og 20 minutters

gange fra boligen). Ca. 3,5 km til Bø ungdomskole. 

Det flotte, moderne idrettsanlegget på Torvastad har blant

annet innendørs arena, flere kunstgressbaner og ballbinge.

Litt lenger nord ligger Nordvegen Golfbane (18-hulls) og

Minigolfen Familiepark. 



Planløsning

Innhold
Enebolig oppført over to etasjer, som inneholder: 

Underetasje: Hall, soverom, vaskerom, grovkjeller og garasjerom. 

1. etasje: Gang med trapp, stue/kjøkken, hovedsoverom, soverom nr. 2 og baderom. 

Kaldloft med lagringsplass. 

Det er oppført garasje vegg i vegg med boligen.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 60 m2

1.

BRA 71 m2

2.
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Del 2 - Huldervegen 6

Teknisk info  
og skjema
Eiendommen  -  Nabolagsprofil  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
218524

Adresse:
Huldervegen 6, 4260 Torvastad

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 142 Bnr. 168 + 307 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Britt Torunn Ingdal og Roger Ingdal

Prisantydning:
1 990 000,-

Kjøpers omkostninger:
49 750,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
62 102,- (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,-.

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Selveier

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

Standard:
Overbygget inngangsparti med trapper og
flislagt gulv. 

Den romslige hallen i underetasjen gir et godt
førsteinntrykk. Plass til oppbevaringsmøbler for
yttertøy og sko. Varmepumpe. Flislaminat på
gulv og malt panel på vegger. Trapp opp til
hovedetasjen. 

Soverommet i underetasjen egner seg fint som
gjesterom, barnerom eller kontor. Flislaminat på
gulv og malt panel på vegger. 

Vaskerom i underetasjen med utslagsvask.
Flislagt gulv. Malt tapet på vegger. 

I 1. etasje/hovedetasje er det trivelig,
gjennomgående stue med vindu mot både øst
og vest. Flere innredningsmuligheter og plass til
både salong og spisegruppe. Laminatbelagt
gulv. 

Fra gangen i hovedetasjen er det utgang til den
herlige terrassesonen. 

Arealeffektivt kjøkken i åpen løsning mot stue.
Kjøkkeninnredning med speilfronter i tre,
barløsning og integrert vinhylle. Hvitevarene
(kombiskap, stekeovn, oppvaskmaskin og
koketopp) på kjøkkenet medfølger. 

Hovedsoverom i hovedetasje med god plass til
dobbeltseng. Rommets vegger er malt i en
behagelig, frisk grønnfarge. Tapeten på den ene
veggen gir en flott kontrast. Vinduer mot nord.
Laminatbelagt gulv. 

Soverom nr. 2 i hovedetasje har direkte
adkomst fra hovedsoverom, og er ideelt som
barnerom. 

Moderne, fullfliset baderom med dusjnisje/
glassdører, servant nedfelt i baderomsseksjon,
veggmontert klosett, downlights i himling.
Varmekabler i gulv. Mekanisk avtrekk. 

Overflater: 
Gulv: Hovedsakelig laminat. Fliser på baderom
og vaskerom. 
Vegger: Fliser på baderom. Malt panel på
soverom og hall i underetasje. Ellers
hovedsakelig malte flater, tapet og malt tapet. 
Himlinger: Hovedsakelig himlingsplater. 
Vinduer med karmer i plast og isolerglass i fra
2009, samt to vinduer i soverom i tre i fra
2004. 
Vindu med enkeltglass i garasjen. 

Boligen har sikringsskap med automatsikringer. 
Haugaland Kraft foretok kontroll av det
elektriske anlegget den 01.11.2017. Rapport fra
elkontroll kan fåes av megler. 

Areal:
P-rom: 110 m2

Bra: 131 m2

P-rom innhold:
Samtlige rom er primærrom, med unntak av
grovkjeller og garasjerom.

Bruksareal per etasje:
Underetasje: 60 m2 
1. etasje: 71 m2

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1959

Antall soverom:
3 soverom

Antall rom:
4 rom

Parkering:
Parkering i garasje, samt gode
parkeringsmuligheter i asfaltert gårdsrom.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Bolig med underetasje og
1. etasje som er bygget i 1959 Boligen er
oppført med grunnmur i betong og vegger i
lecablokker som er pusset, trebjelkelag. Saltak i
trekonstruksjon tekket med betongtakstein. 

Se tilstandsrapport for en mer detaljert
beskrivelse av boligens tekniske tilstand. 

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Jan Willy Fjetland
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk. Bosch varmepumpe (luft til luft) i hall,
underetasje. Mitsubishi varmepumpe (luft til
luft) i stue/kjøkken, 1. etasje. Varmekabler i gulv
på baderom. 

Oljefyr i kjeller som ikke lenger er i bruk.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen. 
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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:
Tomta er pent opparbeidet med terrasse, asfalt
og diverse beplantning. Flott utsikt mot
Karmsundet! Eiendommen består av to
bruksnumre (samlet areal 988 m2). Tomta er
delvis flat og delvis skrånende ned mot veien.
Gang/sykkelveg ser går delvis inn på gnr. 142,
bnr. 307. Dette er regulert område. Det går
høyspentledninger i øverste del av
eiendommen og hindrer i dag ytterligere
bebyggelse i denne del av eiendommen. Selger
har tidligere fått opplyst at denne etter hvert
skal fjernes, men har ikke konkret informasjon. 

Tomteareal:
Samlet areal for begge bruksnumrene utgjør
988 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
872 544 for 2018

Kommunale avgifter:
Pt ca. 10 713,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av
vannforbruk og avvik vil forekomme.

Tilbehør:
Hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.
Budgivere bør på generelt grunnlag spesifisere
i budet hvilke hvitevarer som ønskes med i
handelen.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet det offentlige vann-
og avløpsnettet. Adkomst via offentlig vei.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Opprinnelige tegninger finnes ikke i arkivet i
følge Karmøy kommune. Påbygging av vindfang
i 2003 er byggemeldt/godkjent og det følger
fasadetegninger av hele huset i denne
forbindelse. Det foreligger ikke plantegning, slik
at det er vanskelig å kontrollere hva de ulike
rommene er godkjent som. 

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse finnes
ikke i arkivet i følge Karmøy kommune.

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

Mangler:
Ved kjøp av bolig plikter du som kjøper å
undersøke boligen før kjøpet gjennomføres.
Kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også de
opplysninger selger alt har gitt om boligen. Vi
oppfordrer derfor alle interessenter til å komme
på visning, samt nøye gjennomgå prospekt,
tilstandsrapport og øvrige dokumenter. 

Løse fliser på gulv og manglende ventilasjon på
vaskerommet har fått tilstandsgrad 3 i
tilstandsrapporten.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig
regulert til boligformål. Kopi av
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Bnr.: 168: 
1956/3442-3/47 06.10.1956  
Bestemmelse om gjerde 

Rettigheter: 
1956/3442-2/47 06.10.1956  
Bestemmelse om veg 
Rettighet hefter i: Gnr: 142 Bnr: 31 
Bestemmelse om vannrett 

"Med parsellen medfølger rett til å benytte
gardsvegen frem til hovedvegen. Dersom det
ikke finnes vann på parsellen, skal eieren av
parsellen  ha rett til dette på hovedbruket,
Gjerdeplikten rundt parsellen påhviler dens eier
i ein helhet unntatt i skiftelinjen med bnr. 137
hvor gjerdeplikten deles med en halvpart hver."

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn 2 mål, og
er dermed fritatt fra konsesjonsplikten.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Prosentsats: 2%. 
Markedspakke: kr. 20 900,- 
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,- 

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

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 boligkjøper-forsikring. 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 rettsområdet i
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr.
2800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP
forsikring. Forsikringen tegnes senest på
kontraktsmøtet. Pris for borettslaget: kr.
4100/6900,- selveier og aksjeleilighet: kr. 7100/
9900,- enebolig,  tomanns-bolig, rekkehus,
fritidsbolig og tomt: kr. 11100/13900,-. 
Ta kontakt for ytterligere informasjon.
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Finansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med Danske Bank 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 provisjon fra Danske Bank.

Salgsoppgavedato:
2019-06-28

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

Boligen selges 
”som den er – as is”:
Handelen følger lov om avhending av fast
eigedom (avhendingslova). Eiendommen selges
"som den er - as is" jmf. avhendingslova §3-9.

Salgsoppgaven er basert på selgers
opplysninger og meglers egne undersøkelser.
Interessenter oppfordres til grundig
besiktigelse av eiendommen gjerne sammen
med sakkyndig.

Kontakt:
Marius Kallevik
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90 77 69 49
marius@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik

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

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår: 
Megler skal legge til rette for en forsvarlig
avvikling av budrunden.  

I forbrukerforhold (dvs. 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. 

For annen viktig informasjon om salg- og
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om
budgivning se side ved budskjema.
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Nabolagsprofil
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport

37



Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Plankart
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Plankart

54



Tegninger
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Tegninger
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Tegninger
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Budskjema
For eiendommen: Huldervegen 6, 4260 Torvastad
Gnr. 142 Bnr. 168 + 307 i Karmøy kommune
Oppdragsnummer: 218524
basert på salgsoppgave datert 2019-06-28
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Marius Kallevik  /  T: 90 77 69 49  / 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


