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TITTELSNESVEGEN 203C2

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

HAUGESUND



3

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:

Olav Jentoft
Eiendomsmegler MNEF

T: 93 49 22 24

olav@meglerhuset-rele.no

Olav Jentoft møter du som oftest med et stort smil 

om munnen. Han er en sann humørspreder både på 

jobb og privat. Vi får ofte positive tilbakemeldinger fra 

kundene våre om Olav, og det med god grunn. Han er 

en omsorgsfull og meget dyktig eiendomsmegler. Olav 

har Bachelor i Eiendomsmegling ved Handelshøyskolen 

BI.
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BOLIGTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 21 Bnr. 33 og 34

i Haugesund

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 200 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 207 m2 

Bra: 230 m2

TOMT:

 Samlet; 5 012  m2 Eiet tomt (bnr. 

33): 2 500,6 m2

Festet tomt (bnr. 34): 2 512,9 m2



Standard

Landlig idyll...

Nær byen og nær naturen! Velkommen til Tittelsnesvegen 203C, 

en landlig beliggende generasjonsbolig med dobbelgarasje og stor tomt. 

Boligen er innredet over to etasjer og har hybel i første etasje. 

Huset ligger høyt i terrenget og har flott utsikt og gode solforhold. 

Hagen er pent opparbeidet med masse boltreplass. 

Både hus og hage er godt vedlikeholdt og ivaretatt.  

Med i handelen følger også robotklipper og en god del hageutstyr.

Boligen er hovedsakelig innredet med laminat, flis, skipsparkett, korklaminerte fliser, 

parkett og linoleum på gulv. Panel og tapetserte overflater. 

Velkommen til vising!
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Stig på! Boligen har to trivelige inngangspartier, ett i front og ett på baksiden.
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Stor og lysrik stue med peis og mange innredningsmuligheter!
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Hvit kjøkkeninnredning fra Strai med Silstone benkeplate. Platetopp, komfyr, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap er integrert.
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Plass til frokostbord ved vinduet.
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Eneboligen har til sammen 3 soverom i hoveddelen. 

Det er ytterligere ett soverom i utleiedelen.
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Over og under: Baderom i 1. etasje. Til høyre: Wc-rom i 1. etasje. 
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Over: Vaskerom i mezzanin. Under: Gang i underetasje. Til høyre: Hall i 1. etasje.
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Stue/kjøkken i utleiedel.
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Soverom og bad i utleiedel.
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Eiendommen har solrike, fantastiske uteområder.

31HAUGESUND TITTELSNESVEGEN 203C



HAUGESUND TITTELSNESVEGEN 203C



33HAUGESUND TITTELSNESVEGEN 203C



HAUGESUND TITTELSNESVEGEN 203C



Haugesund
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Tilbaketrukket 
og svært 
barnevennlig...

Nær byen og nær naturen som innbyr til et aktivt familieliv med et mangfold av 

fritidsaktiviteter og -tilbud i umiddelbar nærhet. 

Ved og rundt Tornesvatnet finnes det flere naturstier og innbydende muligheter for 

familien til å ta en liten topptur til Torevarden, eventuelt spasere i terrenget like bak 

huset opp til Nuten og byheien.  Eller for en dag ved strandkanten. Kvalsvik - en av 

Haugesunds beste og mest besøkte badeplasser, ligger også i kort avstand fra boligen.

Kort avstand til idrettshaller, ridestall og de ellers mange aktivitetstilbudene som finnes 

på og rundt Haugesunds idrettspark. 

Kvalasenteret, med dagligvarebutikk, frisør og apotek, ligger kun en kort bil- eller sykkel 

tur unna. 

Skal du til Haugesund sentrum, tar det deg bare ca. fem minutter med bil. 

Området hører til Saltveit skole som ligger en kort kjøretur unna. Flere barnehager i 

nærområdet.



Planløsning

Innhold
Velkommen til Tittelsnesvegen 203C! Boligen er innrednet over 3 plan og inneholder:

U-etasje:

Vindfang, bod, teknisk rom, gang og soverom.

Utleiedel: gang, bod, bad, soverom og stue med åpen kjøkkenløsning.

Mezzanin:

Hall med trapp, vaskerom og soverom.

1. etasje:

Gang, wc-rom, bad, walk-in closet, soverom, kjøkken og stue.

I tillegg har boligen dobbelgarasje på 62 m2 (BRA)..
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 105 m2

U

BRA 95 + 30 m2

1.
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Del 2 - Tittelsnesvegen 203C
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og skjema 
Eiendommen  -  Nabolagsprofil  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0060/19

Adresse:
Tittelsnesvegen 203C, 5514 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 21 Bnr. 33 og 34 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Elisabeth Olsen og Håkon Stange

Prisantydning:
3 200 000,-

Kjøpers omkostninger:
80 000,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
92 352,- (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:
Eiet

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

Standard:
Landlig beliggende generasjonsbolig med 
dobbelgarasje og stor tom. Med i handelen 
følger også robotklipperen og en god del 
hageutstyr.

Boligen er hovedsaklig innredet med laminat, 
flis, skipsparkett, korklaminerte fliser, parkett og 
linoleum på gulv. Panel og tapeserte overflater.

U-etasje, hoveddel:
Romslig soverom med god garderobeplass. .

Wc-rom som inneholder wc og helstøpt servant 
med overhengende speil med belysning.

Gang med trapp. 

Vindfang med varmekabler i gulv.

Teknisk rom som inneholder 
varmsvannsbereder (200l.) og trykktank for 
borehull.

To boder med gode lagringsmuligheter.

U-etasje, utleiedel: 
Vindfang med opphengsplass for yttertøy. 

Romslig stue med peis og flere 
innredningsmuligheter. Fra stuen er det utgang 
til hage via skyvedør. Varmekabler i gulv.

Åpen kjøkkenløsning fra stue. Hvit og enkel 
kjøkkeninnredning med plass til frokostbord.

Romslig soverom med god garderobeplass og 
varmekabler i gulv. 

Bad med belegg på gulv og baderomspanel på 
vegger. Det inneholder wc, dusj og servant med 
overhengende speilskap. Varmekabler i gulv.

Bod med gode lagringsmuligheter.

Mezzanin:
Soverom som i dag er innredet som ekstra 
stue.

Vaskerom med belegg på gulv og tapet på 
vegger. Det inneholder sentralstøvsuger, 
opplegg for vaskemaskin og innredning med 
utslagsvask/oppvaskekom. 

Inngangsparti/Hall med trapp til u-etasje og 
inngangsparti. Varmekabler i gulv. 

1. etasje:
Stue med flere innredningsmuligheter og 
utgang til terrasse og videre til hage. I stuen er 
det flott peisovn for lun og god varme. 
Varmepumpe er det også. .

Hvit kjøkkeninnredning fra Strai med Silstone 
benkeplate og plater mellom overskap og 

benkeplate. Integrerte hvitevarer som 
platetopp, komfyr, mikrobølgeovn, 
oppvaskmaskin og kjøleskap. God plass til 
spisebord.

Soverom med plassbygget garderobesskap.

Walk-in closet med innredning.

Bad med fliser på gulv og tapet/fliser på vegger. 
Det inneholder wc, bidè, badekar med 
dusjløsning og dobbel helstøpt servant, god 
lagringsplass og overhengende speil med 
belysning.

Gjestetoalett som inneholder wc og helstøpt 
servant og overhengende speilskap med 
belysning.

Areal:
P-rom: 207 m2

Bra: 230 m2

P-rom innhold:
U-etasje: Hoveddel: Vindfang, gang, soverom og 
wc-rom.
 Utleiedel: Vindfang, bad, soverom og stue med 
åpen kjøkkenløsning.
Mezzanin: Hall med trapp, vaskerom og 
soverom/stue.
1. etasje: Gang, gjestetoalett, bad, soverom, 
kjøkken og stue.

Bruksareal per etasje:
U-etasje: 105 m2
Mezzanin: 30 m2
1. etasje: 95 m2

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1970

Antall soverom:
4 soverom 

Antall rom:
6 rom 

Parkering:
Parkering i dobbel garasje eller på egen tomt.
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Byggemåte:
Enebolig:
Boligen er oppført på betongstein i opprinnelig 
del, plassstøpt betong for påbygg. Betonggulv, 
noe krypekjeller. Etasjeskiller i tre. Tradisjonelt 
bindingsverk som er utvendig kledd med 
trepaneler, liten del av kledning fra opprinnelig 
byggeår. Saltak i konstruksjonen(W takstoler 
som er utvendig tekket med betongtakstein.

Garajse:
Oppført i betongstein på opprinnelig del, 
plassstøpt betong på nyere del, betonggulv. 
Saltak i konstruksjonen som er utvendig tekket 
med teglstein, trekledning i gavler.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Tom Erik Tørring
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Ved og elektrisk.

Peisovn  i stue i 1.etasje og i hybel. Luft til luft 
varmepumpe. Varmekabler i gulv i vindfang, 
stue, soverom og bad i u-etasje. Varmekabler i 
gulv på bad i 2.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.

Tomteareal:
Samlet; 5 012 m2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt (bnr. 33): 2 500,6 m2
Festet tomt (bnr. 34): 2 512,9 m2

Skrånende tomt mot bolig i øst. Store 
plenområder med frukttrær og bærbusker. 
Store bed med blomster.

Selger har festeavtale med Haugesund 
kommune på gnr. 21, bnr. 34 som måler 2 512,9 
m2, dette da spredninganlegget fra 

septiktanken ligger på denne eiendommen 
opplyser nåværende eier.

Festeavgift:
Nåværende eier fester pt tomta avgiftsfritt, 
etter muntlig avtale med kommunen. I 
festeavtalen tinglyst på bnr. 34 (vedlagt i 
salgsoppgaven), står det opplyst en årlig 
festeavgift på kr. 125,-. Til tross for nåværende 
eiers ordning med kommunen, må det påregnes 
at ny eier kan bli pålagt å betale festeavgift til 
Haugesund kommune, ihht vilkårene i 
festeavtalen.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

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

Kommunale avgifter:
Pt 11 536,- per år.

Selger har fritak for betaling av avgifter til HIM 
på den ene enheten da de ikke har benyttet 
begge. Dette må ny eier evt. søke om på nytt 
dersom ikke det skal brukes som 2 enheter.

Tilbehør:
Følgende medfølger ikke i handelen:
- Lysekrone i stue.
- 5 lampetter i gang nede.
- 2 taklamper i gang oppe.

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:
Vei: Privat.
Vann: Privat. Borehull. Det er nypumpe(2019)i 
bårehull.
Avløp: Privat. Septikktank som er plassert ved 
boligens vestside.

Viktig info! Spredningsanlegg for septiktank er 
plassert på festet tomt (bnr. 34) et lite stykke i 
forkant av eneboligen. Det må påregnes et 
mulig fremtidig krav om tilkobling til det 
offentlige avløpsnettet, dersom avløpsnett 
bygges ut mot eiendommen. Dette medfører 
også et tilkoblingsgebyr - Kjøper må ta høyde 
for dette. Grunnlaget for fakturering av 
kommunale avgifter er de enkelte satser som 
kommunestyret vedtar hvert år. I henhold til 
festeavtalen som er tinglyst på bnr. 34 i 1963, 
bortfaller festeretten så fort hovedeiendommen 
er tilkoblet offentlig avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for tilbygg/endringer 
(midl.generasjonsbolig), datert 08.07.1983, kan 
besiktiges hos megler.

Ferdigattest for tilbygg (garasje), datert 
21.10.1994, kan besiktiges hos megler.

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

Regulering:
Gnr. 33 (eiet tomt) er regulert til 
boligbebyggelse. Nord for eiendommen er det 
kommuneplanen som gjelder. 
Gnr. 34 (festet tomt) er regulert til 
park/friområde.

Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til bolig-/friområdeformål. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

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

Bnr. 33:
13.07.1962 - Dokumentnr: 1534 - Bestemmelse 
om gjerde
27.05.1961 - Dokumentnr: 978 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1106 Gnr:21 Bnr:2 
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Bnr. 34:
Heftelser i eiendomsrett:
1963/675-2/46 29.03.1963 FESTEKONTRAKT - 
VILKÅR
Festetid: 0 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 125
BEST. OM VARIGHET
Heftelser i festerett:
1963/675-2/46 29.03.1963 FESTEKONTRAKT - 
VILKÅR
GJELDER FESTE
Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 
24.09.2019 15:14 – Sist oppdatert 24.09.2019 
15:14
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 
2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 
1 av 2
Festetid: 0 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 125
BEST. OM VARIGHET

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, og over 2 mål. Søknad 
om konsesjonsfrihet må utfylles. 

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 1,8%.
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.

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:
2019-09-20

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/

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

Kontakt:
Olav Jentoft
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 93 49 22 24
olav@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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Nabolagsprofil
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Budskjema
For eiendommen: Tittelsnesvegen 203C, 5514 Haugesund
Gnr. 21 Bnr. 33 og 34 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0060/19
basert på salgsoppgave datert 2017-12-06
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Olav Jentoft  /  T: 93 49 22 24  /  olav@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


