
Prisant: 1 790 000 + omkHaugesund - Hasseløy
Flathauggata 64 B, 5523 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:

Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF

T: 92 06 35 07

oyvind@meglerhuset-rele.no

Øyvind Hasseløy er med sitt enorme nettverk,

glimt i øyet og forkjærlighet for den gode samtalen

et kjent og kjært fjes i Haugesund. Øyvind er en av

våre mest erfarne og best lokalkjente meglere,

også når det gjelder hyttemarkedet. Han har en

energi og et pågangsmot som smitter over på

både kolleger og kunder.
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Selveierleilighet

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 38 Bnr. 30 Snr. 2

i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 1 790 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 73 m2

Bra: 73 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 235 per måned

TOMT:

491 m2 Felles eiet



Standard

Moderne og
maritimt... 

Velkommen til maritime Hasseløy og Flathauggata 64 B! Her, på solsiden av Hasseløy,

ligger et koselig og tradisjonelt boligbygg med skifertak, som opprinnelig ble oppført i

1951. Bygningen ble ble omfattende oppgradert/pusset opp i 2013/2014, og i 2015 ble

bygget seksjonert med to boenheter. Leiligheten i 2. etasje fremstår i dag som smakfull,

moderne og innflytningsklar. Fra eiendommen er det gangavstand til alle fasilitetene i

Haugesund sentrum. 

Boligen har en spennende planløsning over 2 etasjer. I loftsetasjen er det sjarmerende

skråtak. Fra stuen i 2. etasje er det utgang til balkong med nydelig utsikt mot sjøen,

Vibrandsøy og båtkai.
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Romslig og lysrik stue med utgang til vestvendt terrasse.
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Lekker kjøkkeninnredning fra IKEA med integrerte hvitevarer.
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Hovedsoverom med plass til dobbeltseng. Direkte adkomst til bad.
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Loftet er innredet med loftstue og soverom.
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Nydelig utsikt mot innseilingen til Haugesund og Vibrandsøy.
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Haugesund
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Idylliske Hasseløy!

Sentral og maritim beliggenhet på Hasseløy like utenfor sentrum. Leiligheten ligger på

nordvest på øya, med altan mot vest og utsikt mot blant annet Vibrandsøy og

innseilingen til Haugesund. Kort gangavstand til alle fasilitetene i Haugesund sentrum.

Hauge barne og ungdomsskole ligger ca. 1 km fra boligen. Barnehage, flott lekeplass/

park og fotballøkke et par steinkast unna. Småbåthavn i umiddelbar nærhet og kort vei

til bussholdeplass. 

Hasseløy er et populært og sentrumsnært boligområde beliggende i rolige omgivelser

like utenfor bykjernen. Her finner dere en kombinasjon av sjarmerende, eldre

boligbebyggelse og moderne, nyere boliger. Området blir stadig mer etterspurt og flere

nye, store boligprosjekter er oppført på øya i senere tid. 

Hasseløy er meget barnevennlig! Øya har en aktiv velforeningen med fokus på å ivareta

beboernes trivsel, og da spesielt barna. Det arrangeres sosiale sammenkomster til de

ulike begivenhetene som jul, nyttår, sankthans m.m på øyas bydelshus.



Planløsning

Innhold
Leiligheten ligger i 2. etasjer, har to plan og inneholder: 

2. etasje/hovedetasje: 

Gang, bad, soverom, stue/kjøkken og trapperom. Etasjehøyde: 223 cm. 

Loftsetasje: 

Loftstue og soverom.

22 HAUGESUND FLATHAUGGATA 64 B

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

2. etg. BRA 60 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

2. etg. BRA 60 m2



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

Loft BRA 15 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

Loft BRA 15 m2
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Del 2 - Flathauggata 64 B

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

Oppdragsnummer:
215036

Adresse:
Flathauggata 64 B, 5523 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 38 Bnr. 30 Snr. 2 i Haugesund kommune
Sameiebrøk 1/2

Eiers navn:
Nils Roger Handeland

Prisantydning:
1 790 000,-

Kjøpers omkostninger:
43 750,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
6 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
51 502,- (omkostninger totalt) 

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

Felleskostnader/Husleie:
356,- per mnd.
De to seksjonene i bygget deler felles drifts- og
vedlikeholdskostnader knyttet til eiendommen.
Forsikring for bygget utgjør pt i sin helhet kr.
8.549,- per år - Altså kr. 4.264,- for denne
leiligheten/356,- per mnd.  

Kommunale avgifter og renovasjonsavgift til
HIM for denne seksjonen faktureres direkte til
eier. Merk at de kommunale avgiftene er
variable/avhenger av vannforbruk.

Eiendomstype:
Selveierleilighet

Eierform:
Selveier

Utleie:
Boligen er selveiet, og det er ikke kjent at det
foreligger noen restriksjoner mot å leie ut
boligen i sin helhet.

Standard:
Adkomst via trapp fra gårdsrom. 

2. etasje/hovedetasje: 
Romslig, behagelig stue/spisestue. Store
vindusflater gir godt med naturlig lys. Utgang til
vestvendt og solrik altan. 

Åpen kjøkkenløsning mot stuen. Praktisk og
plen kjøkkeninredning fra IKEA med integrerte
hvitevarer. Fronter i hvit høyglans utførelse. 

Stilrent bad/vaskerom med fliser på gulv og
malte, slette vegger. Varmekabler i gulv.
Dusjkabinett, klosett og servant med
baderomsinnredning. Opplegg/plass til
vaskemaskin og tørketrommel. Vegger og gulv i
dusjsonen er flisbelagt. Det er adkomst til
badet fra hhv entré og soverom. 

Luftig soverom med garderobeskap. Plass til
dobbeltseng. 

Loftsetasje: 
Adkomst via flott trapp i stuen. Loftsetasjen er
innredet med soverom og loftstue. I de gamle
byggetegningene fra 1950 er det tegnet inn
kott i loftsetasjen. Loftsarealet er altså ikke
formelt godkjent for varig opphold.

Areal:
P-rom: 73 m2

Bra: 73 m2

P-rom innhold:
Samtlige rom er primærrom.

Bruksareal per etasje:
2.etg.: 60 kvm. - Loft: 15 kvm.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1951

Modernisert:
2013/2014

Antall soverom:
2 soverom

Antall rom:
4 rom

Etasje:
2. etasje + loft.etg.

Parkering:
Parkering på fellestomta - Felles for begge
leilighetene.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: 
Boligen er oppført i grunnmur i betong,
trekonstruksjon som utvendig er kledd med
trepaneler, trebjelkelag. Saltak i trekonstruksjon
tekket med skifertakstein. Se tilstandsrapport
for en mer detaljert beskrivelse av boligens
tekniske tilstand. 

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

Oppvarming:
Elektrisk oppvarming. Det er varme i
badegulvet.

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:
Uteområdet er felles for begge leilighetene og
er opparbeidet med grus.

Tomteareal:
491 m2

Tomt/Eierform:
Felles eiet

Overtakelse:
Overtakelse av boligen etter nærmere avtale
mellom partene.
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Formuesverdi bolig:
Formuesverdi for primærboliger (der boligeier er
folkeregistrert bosatt) utgjør 25% av den
beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med
boligens areal. Ligningsverdi for
sekundærboliger (alle andre boliger du måtte
eie) utgjør 40% av den beregnede
kvadratmeterprisen multiplisert med boligens
areal. Se nærmere info på
www.skatteetaten.no.

Kommunale avgifter:
Ca. 15 275,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av
vannforbruk og avvik 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 offentlig vei, vann og
avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det er utstedt ferdigattest for nybygg
(våningshus), datert 17.11.1951, samt
ferdigattest for tilbygg/veranda datert
26.03.2015.

Diverse:
Benevnelser på rom i salgsoppgave samt
selgers bruk av rom kan være i strid med
byggeforskrifter selv om de er målverdige.
Leilighetens nåværende planløsning avviker fra
de godkjente byggetegningene datert
06.09.1950. Loftsetasjen er ikke søkt godkjent
for varig opphold.

Vesentlige 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 og næring.
Sentrumsplanen er også gjeldende.
Eiendommen ligger innenfor hensynssonen
Hasseløy. Alt arbeid på fasader og takflater skal
avklares med byantikvar. Kopi av bestemmelser
og plankart kan fås ved henvendelse til megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Ingen servitutter registrert. 

2015/469159-2/200 29.05.2015
SEKSJONERING: 
Opprettet seksjoner: 
SNR: 2 
Formål: Bolig 
Tilleggsdel: Bygning 
Sameiebrøk: 1/2

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er: 
Fastprovisjon: 75.000.- 
Markedspakke: kr. 21.900,- 
Tilretteleggingsgebyr: kr. 10.000,- 

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers
utlegg.

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:
2019-08-28

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.
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Kontakt:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92 06 35 07
oyvind@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Øyvind Hasseløy

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.

30 30HAUGESUND FLATHAUGGATA 64 B



Nabolagsprofil
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Tilstandsrapport

34



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

46



Egenerklæring
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Ferdigattest
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Ferdigattest
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Seksjonering
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Seksjonering
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Seksjonering
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Seksjonering
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Vedtekter
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Plankart
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Budskjema
For eiendommen: Flathauggata 64 B, 5523 Haugesund
Gnr. 38 Bnr. 30 Snr. 2 i Haugesund
Oppdragsnummer: 215036
basert på salgsoppgave datert 2019-08-28
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Øyvind Hasseløy  /  T: 92 06 35 07  / oyvind@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


