
Prisant: 3 950 000 + omkHaugesund - Gard
Mjåsundvegen 2, 5518 Haugesund



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 10 års erfaring.
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BOLIGTYPE:

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 26 Bnr. 1235

i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 3 950 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 129 m2

Bra: 132 m2

TOMT:

690 m2 Eiet



Standard

Flytt  
rett inn...

Velkommen til Mjåsundvegen 2! Tiltalende funkisbolig oppført over 2 etasjer.  

Eneboligen har en funksjonell, arealeffektiv planløsning og holder en moderne standard.

Utstrakst bruk av eikeparkett, downlights i himling samt vegger og tak med listfrie

overganger.  

Vannbåren varme i alle gulv i første etasje og på baderom i andre etasje.  

Vedovn i stue i 1. etasje. Stor terrasse og uteområde/hage.  

Gode parkeringsmuligheter i garasje og gårdsrom. Eiendommen ligger meget

familievennlig til, i et etablert og trivelig boligområde på Gard. Kort vei til skole,

barnehage, Gard senter, idrettspark og flere av byens flotteste turområder.
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Semiåpen kjøkkenløsning mot stue skaper en romslig og sosial arena.
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Kjøkken/spisestue med utgang til terrasse og hage.
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Tidløs kjøkkeninnredning fra Schmidt med side-by-side kjøleskap.
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Foreldresoverom i andre etasje.
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I andre etasje finner dere ytterligere to soverom, samt TV-stue.
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Stor, skjermet terrasse med plass til lounge, grill og spisegruppe. Hage med plen og lekeapparat.
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Fugleperspektiv.
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Haugesund
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Populære Gard!
Eiendommen ligger meget barnevennlig til, i et veletablert og trivelig boligområde på

Gard. 

Trygg og rolig skoleveg til Gard barneskole (1.-7. klasse) og Haraldsvang ungdomskole

(8.-10. klasse), samt nærhet til flere barnehager. 

Kort vei til flere av byens flotteste tur- og rekreasjonsområder, herunder Vangen,

byheiene og Kvalsvik. Dette er områder som blir benyttet til turgåing hele året. Om

sommeren er det stor badeaktivitet i Skeisvannet. Her er det barnevennlig badeplass,

stupetårn, plen og flott opparbeidet lekeområde for de minste. 

Haugesund har investert mye i idrett og fritid de siste årene. Dette gjenspeiler seg i de

mange anleggene i Haugesund idrettspark. Her har man blant annet  kunstgressbaner,

svømmehall, klatrehall og friidrettsarena. Fra eiendommen er det kun en kort spasertur,

og du er fremme i byens flotte idrettspark.  

Boligen ligger i kort avstand fra Gardsenteret. Her finner man blant annet lege,

matvarebutikk, apotek og frisør. Forøvrig Esso bensinstasjon i kort gangavtand.



Planløsning

Innhold
Boligen er innredet over 2 etasjer, og inneholder: 

Førrste etasje: 

Gang, vaskerom m/bi-inngang, stue, baderom m/wc/vask/dusj,  

kjøkken m/utgang til terrasse/hage. 

Andre etasje: 

Stue, 3 soverom, baderom m/wc/vask/dusj, garderoberom. 

Garasje.
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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 66 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 66 m2
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
219264

Adresse:
Mjåsundvegen 2, 5518 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 26 Bnr. 1235 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Anna Margrethe Rønnevik og Thomas Jensen

Prisantydning:
3 950 000,-

Kjøpers omkostninger:
98 750,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
111 102,- (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:
Første etasje: 
Stue innredet med eikeparkett på gulv.
Downlights i tak. Flott vedovn mellom stue og
kjøkken. 

Kjøkken innredet med eikeparkett på gulv.
Kjøkeninnredning fra Schmidt med kjøkkenøy.
Dette har integrert stekeovn, microbølgeovn,
og induksjonstopp. Side-by-side kjøleskap.
Mosaikkfliser over benkeplaten. Downlights i
tak. Her er utgang til terrasse/hage. 

Fullfliset baderom med vegghengt toalett fra
Villeroy & Boch (demping), Schmidt
baderomsinredning med servant (blandebatteri
fra Alessi) og dusjnisje (dusjbatteri fra Alessi).
Mosaikkfliser på gulv i dusj. Downlights i tak. 

Vaskerom innredet med fliser på gulv.
Downlights i tak. Her er bi-inngang. 

Gang innredet med fliser på gulv.
Speilgarderobe og downlights i tak.
Varmepumpe fra Daikin. Glassbyggerstein mot
stue. 

Andre etasje: 
God takhøyde i hele andre etasje, som gir en
god romfølelse. 

Stue innredet med eikeparkett på gulv.  

Tre soverom innredet med eikeparkett på gulv.
Ett av disse har skyvedørsgarderobe. 

Fullfliset baderom med vegghengt toalett fra
Villeroy & Boch (demping), søyleservant
(blandebatteri fra Alessi)  og dusjnisje
(dusjbatteri fra Alessi). Mosaikkfliser på gulv i
dusj. Dansani vegghengt teakskap.  

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Areal:
P-rom: 129 m2

Bra: 132 m2

P-rom innhold:
Samtlige rom er primærrom, med unntak av
bod.

Bruksareal per etasje:
1.etg. 66 kvm. - 2.etg. 66 kvm.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2007

Antall soverom:
3 soverom

Antall rom:
5 rom

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

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Bolig med to etasje som er
bygget i 2007. Boligen er oppført med ringmur i
betong, trekonstruksjon som utvendig er kledd
med trepaneler, trebjelkelag. Skrått tak i
trekonstruksjon tekket med folie. Boligen har en
normal standard og vedlikehold. Boligen er i god
stand med tanke på bygningens alder. 

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

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

Oppvarming:
Vedovn mellom stue og kjøkken. Varmepumpe i
gang i første etasje. Vannbåren varme i alle
gulv i første etasje, samt på baderom i andre
etasje.

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 stor plen, planter,
busker og asfaltert gårdsrom. 

Tomteareal:
690 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtakelse av boligen etter nærmere avtale
mellom partene.
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Formuesverdi bolig:
Megler har ikke mottatt formuesverdi fra
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt
sjekke skatteetatens boligkalkulator for
estimert ligningsverdi. Se www.skatteetaten.no

Kommunale avgifter:
Ca. 18 227,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av
vannforbrukavvik vil forekomme.

Tilbehør:
Dersom annet ikke fremgår av salgsoppgaven
medfølger kun integrerte hvitevarer. Merk at
hvitevarer kan fremstå som integrerte, men
allikevel være frittstående. Kjøper bør derfor
med forbehold spesifisere hvilke hvitevarer
som ønskes med i handelen.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlige vei, vann
og avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for enebolig m/garasje, datert
05.07.2007, ligger vedlagt i salgsoppgaven.

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.

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

Tinglyste forhold/servitutter:
Ingen servitutter registrert.

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert. 
Fastpris: kr. 75.000,-

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.

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:
2019-08-22

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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Budskjema
For eiendommen: Mjåsundvegen 2, 5518 Haugesund
Gnr. 26 Bnr. 1235 i Haugesund
Oppdragsnummer: 219264
basert på salgsoppgave datert 2019-08-22
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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


