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STEINSNESVEGEN 2B2

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:

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.
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BOLIGTYPE: 

Boligtomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 23 Bnr. 85

i Haugesund

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 500 000 + omk.

TOMT:

976 m2 Eiet tomt



Standard

Høyt og fritt!

I disse dager er muligheten til å sikre seg en sentrumsnær utsiktstomt av god størrelse 

i Haugesund relativt sjelden. Nå byr imidlertid sjansen seg i Steinsnesvegen 2B. Tomta 

utgjør 976 kvadratmeter og reguleringsbestemmelsene åpner for en utnyttelsesgrad på 

1/4 av nettoareal. 

Start med blanke ark og form det nye hjemmet etter deres ønske og behov 

(selvfølgelig innenfor visse rammer). 

Interessenter kan fritt besiktige tomta for å få et korrekt inntrykk av den flotte utsikten 

mot havet i vest og Haraldsstøtta. Velkommen!
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Tomta ligger i et rolig og veletablert boligområde.
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Utsikt mot tomten.
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Haugesund
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Her vil 
dere trives...

Ettertraktet og sjeldent god beliggenhet sentralt i Haugesund. 

Tomta ligger høyt og fritt i terrenget med gode sol- og utsiktsforhold mot vest. 

Gangavstand til sentrum, skoler, barnehager, butikker (Gard senter) og offentlig 

transport. 

Fantastiske rekreasjonsområder i nærheten, både til sjø og mark.
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0537/19

Adresse:
Steinsnesvegen 2B, 5518 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 23 Bnr. 85 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Ida Christine Gerhardsen Steen

Prisantydning:
1 500 000,-

Kjøpers omkostninger:
37 500,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
49 852,- (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:
Boligtomt

Eierform:
Eiet

Tomteareal:
976 m2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi eiendom:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra 
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt 
sjekke skatteetatens boligkalkulator for 
estimert ligningsverdi. Se www.skatteetaten.no

Vei, vann og avløp:
Adkomst via offentlig vei/privat stikkvei. Det er 
tinglyst veirett over naboeiendommer (se 
vedlagt servitutt). Tomta er ikke tilknyttet vann 
og avløp.

Ved oppføring av boligbygg på tomta vil 
kommunen kreve boligen tilkoblet det offentlige 
vann- og avløpsnettet. Det vil da tilkomme en 
tilkoblingsavgift, samt bli beregnet årlige, 
kommunale eiendomsavgifter. Grunnlaget for 
fakturering av kommunale avgifter er de enkelte 
satser som kommunestyret vedtar hvert år.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. Stikkord fra de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene: 
- U-grad = 1/4 av nettoareal tomt. Garasje 
kommer i tillegg.
- Bebyggelsen skal være i 1. etasje. Hvor 
tomteforholdene tilsier det kan bygningsrådet 
tillate sokkeletasje. 
- Alle hus skal ha sadeltak med takvinkel 25-30 
grader. Grupper av hus kan tillates med annen 
takform.
- Det skal etableres snuplass for bil på egen 
tomt.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg 
spesielt godt inn i reguleringskart og de 
gjeldende reguleringsbestemmelsene for 
området (vedlagt i denne salgsoppgaven).

I juni fikk mottok eier av tomta et nabovarsel 
vedr. byggeplaner på naboeiendommen 
(matrikkel 23/452) og med søknad om 
dispensasjon fra arealplanenes bestemmelser 
om takform og etasjeantall. Eier besvarte 
nabovarselet den 12.6.19 at de hadde 
merknader mot utforming av enebolig like nord 
for tomta og mot at det skal gis dispensasjon. 

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

03.10.1961 - Dokumentnr: 1932 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:14 
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:19 

Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:23 Bnr:86 
05.09.1962 - Dokumentnr: 1857 - 
Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse.  

04.09.1961 - Dokumentnr: 1708 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1106 Gnr:23 Bnr:14 

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er ikke bebygd. Kjøper(e) må derfor 
fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 2%
Markedspakke: kr. 11 500,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-

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

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. 
Kjøper har samme rettigheter etter 
avhendingsloven uavhengig av om selger har 
tegnet boligselgerforsikring eller ikke.

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 
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kan formidle kontakt med rådgiver i banken 
dersom dette er ønskelig. Meglerhuset Rele 
mottar provisjon fra Danske Bank.

Salgsoppgavedato:
2019-09-20

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

Lovverket:
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:
Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig / Jurist / Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 99 24 69 65
torbjorn@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139, 5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00Org.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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Steinsnesvegen 2 B
Nabolaget Steinsneshaugen/Austrheimsgrenda - vurdert av 17 lokalkjente

Spesielt anbefalt for

Familier med barn
Eldre
Etablerere

Offentlig transport

Klokkarvegen 3 min
Linje 231 0.3 km

Haugesund bussterminal 25 min
Totalt 19 ulike linjer 2 km

Haugesund hurtigbåtkai 7 min
Linje Røvær 2.7 km

Garpaskjær ferjekai 9 min
Linje Utsira 3.9 km

Haugesund Karmøy 19 min

Skoler

Gard skole (1-7 kl.) 5 min
500 elever, 23 klasser 0.4 km

Hauge skole (1-10 kl.) 17 min
345 elever, 15 klasser 1.4 km

Breidablik Læringssenter (1-10 kl.) 5 min
40 elever, 5 klasser 2.7 km

Solvang skole (1-7 kl.) 6 min
325 elever, 14 klasser 2.9 km

Haraldsvang skole (8-10 kl.) 22 min
550 elever, 18 klasser 1.8 km

Haugesund Toppidrettsgymnas 12 min
300 elever, 10 klasser 1 km

Skeisvang videregående skole 16 min
590 elever, 21 klasser 1.3 km

Opplevd trygghet
Veldig trygt 89/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 86/100

Naboskapet
Godt vennskap 72/100

Aldersfordeling
15
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15
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 %
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 %
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Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Steinsneshaugen/Austrheim... 656 283

Haugesund 49 211 22 433

Norge 5 942 390 2 682 230

Barnehager

Skåre barnehage 8 min
5 avdelinger 0.7 km

Sagatun barnehage (2-6 år) 9 min
2 avdelinger 0.8 km

Gard foreldrelagsbarnehage (0-6 år) 11 min
50 barn, 3 avdelinger 0.9 km

Dagligvare

MENY Gard 6 min

Coop Extra Kvala 6 min
PostNor

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Meglerhuset Rele kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

Nabolagsprofil
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Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Samkjøring

3. Sykkel

Støynivået
Lite støynivå 97/100

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 96/100

Trygghet der barna ferdes
Trygge 90/100

Sport

Haugebanen 13 min

Skeisvang idrettssenter 18 min

Actic - Haraldshallen 23 min

Trimeriet Haugesund 23 min

Boligmasse

91% enebolig
9% annet

«Fredelig. Hyggelige naboer, uten at
det er besøk daglig. Kort vei til byen,
men rolig område. Lite kriminalitet.»

Sitat fra en lokalkjent

Aldersfordeling barn (0-18 år)

34% i barnehagealder
36% 6-12 år
15% 13-15 år
15% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 41%

Steinsneshaugen/Austrheimsgrenda
Haugesund
Norge

Sivilstand
Norge

Gift 38% 34%

Ikke gift 49% 52%

Separert 9% 9%

Enke/Enkemann 4% 4%

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Meglerhuset Rele kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018
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Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Meglerhuset Rele kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018
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VEDLEGG

Servitutt veirett

25



VEDLEGG

Reguleringsbestemmelser
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VEDLEGG

Reguleringsbestemmelser
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VEDLEGG

Reguleringsbestemmelser
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VEDLEGG

Reguleringsbestemmelser
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VEDLEGG

Reguleringskart

30



VEDLEGG

Grunnkart
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VEDLEGG

Matrikkelbrev

32



VEDLEGG

Matrikkelbrev
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VEDLEGG

Matrikkelbrev
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VEDLEGG

Matrikkelbrev
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VEDLEGG

Matrikkelbrev

36



VEDLEGG

Matrikkelbrev
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VEDLEGG

Kart med skravert veirett
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Det hjelper å 
notere ...

Mine notater:
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Mine notater:
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Advokathjelp for boligeiere

Boligkjøperforsikring

 BOLIGKJØPERFORSIKRING

 Trygghet ved boligkjøp

• Fullverdig advokathjelp ved kjøp
 av ferdig oppført bolig

•  Advokathjelp hele veien til
 rettskraftig dom, om nødvendig

•  Dekker motpartens omkostninger
 forutsatt at HELP utpeker advokaten.
 Dette gir sterk forhandlingsposisjon

• Omfatter også fagkyndigutgifter inntil 
 kr 30 000 etter avtale

• Boligselgerforsikring er selgers forsikring,
 boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt

•  5 års varighet

•  Følg saken din på Min side

 BOLIGKJØPERFORSIKRING  
 PLUSS

 Samme dekning som boligkjøper-
 forsikring + fullverdig advokathjelp på
 viktige rettsområder i privatlivet

•  Samboeravtale/ektepakt

•  Arv

•  Håndverkertjenester og utleie

•  Kjøp av kjøretøy og løsøre

•  Naboforhold

•  Tomtefeste, veiretter og andre
 rettigheter over fast eiendom

•  Plan- og bygningsrett

•  Skatterettslige spørsmål og vedtak
 rundt oppussing, utleie og eiendomsskatt

•  Tilgang til digitale juridiske avtaler
 via Min side

•  Fornyes årlig

Hvis du får problemer ved boligkjøpet, trenger du ikke bekymre deg. 
Vi hjelper deg å vurdere om du har en sak mot selger og hans forsikringsselskap.
 
Når det er sannsynlig at du har et krav etter avhendingsloven, dekker HELP 
all nødvendig advokathjelp for å få løst saken. 
 
Med Boligkjøperforsikring PLUSS får du i tillegg nødvendig advokathjelp på de 
viktigste rettsområdene du kan støte på som boligeier.

Borettslagsbolig og aksjeleilighet Kr 6 900
Selveierleilighet og rekkehus Kr 9 900
Ene-/tomannsbolig,  
fritidsbolig og tomt Kr 13 900

Borettslagsbolig og aksjeleilighet  Kr 4 100
Selveierleilighet og rekkehus Kr 7 100
Ene-/tomannsbolig,  
fritidsbolig og tomt  Kr 11 100

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktssignering. Forsikringen betales sammen  
med boligkjøpet. Tilleggsdekningen på kr 2 800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP Forsikring. Meglerforetaket  
mottar kr 1 400/2 100/3 100 i kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen. Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.  
Vi tar forbehold om prisendringer. Dersom premien ikke er innbetalt ved overtagelse, vil avtalen bli kansellert. 
Boligkjøperforsikring kan ikke tegnes ved kjøp i næringsvirksomhet. For komplette vilkår se help.no
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TA BILDE AV BUDSKJEM
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Undertegnede legger hverved inn bud på kr

skriver kroner med blokkbokstaver

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtakelsesdato

Eventuelle forbehold

NAVN BUDGIVER 1:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

Budet må minimum være gjeldene til kl. 12:00 dagen 
etter siste annonserte visning. Se ellers forbruker-
informasjon om budgivning.

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om undertegnedes finansiering:

NAVN BUDGIVER 2:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LÅNEGIVER 1:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

LÅNEGIVER 2:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

+ omkostninger og eventuell andel av fellesgjeld.

SIGNATUR OG FULLMAKT
Undertegnede bekrefter å ha lest “Forbrukerinformasjon om budgivning” (se baksiden) samt hele prospektet og godtar betingelsene. 
Undertegnede budgiver(e) samtykker og gir hverandre fullmakt til at hver av partene i en budrunde gjensidig kan representere hverandre.
Dette gjelder eksempelvis ved budforhøyelse, aksept av motbud, o.l. (gjelder dersom det står minimum to budgivere på budskjema).

Dato Signatur (Budgiver 1) Dato Signatur (Budgiver 1)

Budskjema
For eiendommen: Steinsnesvegen 2B, 5518 Haugesund
Gnr. 23 Bnr. 85 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0537/19
basert på salgsoppgave datert 2017-12-06





DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Torbjørn Håvås Tjønn  /  T: 99 24 69 65  /  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


