
Prisant: 5 190 000 + omkHaugesund - Søre bydel
Salhusvegen 48 B, 5529 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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BOLIGTYPE:

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 33 Bnr. 1092

i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 5 190 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 232 m2

Bra: 292 m2

TOMT:

866 m2 Eiet



Standard

Ærverdige
detaljer og
moderne stil...

Drømmer dere om en sjelfull, gammel og velholdt enebolig er Salhusvegen 48 B  

virkelig verdt et besøk. Dette er en innholdsrik og utrolig gjennomført villa,  

med en spennende og sjarmerende blanding av gammelt og moderne. Tidsriktig

fargevalg og god planløsning er gjennomgående for boligen. Nåværende eiere har nylig

malt mesteparten av alle lister, dører, vinduslister og taklister. Det er til sammen fire

ildsteder i huset.  

Hovedetasjen har en særdeles luftig atmosfære, med takhøyde på inntil 285 cm  

og til sammen tre stuer. I 2. etasje er det tre store soverom og bad/vaskerom,  

en praktisk planløsning hvis man har små barn.  

Fra villaen er det flott utsikt mot Karmsundet.  

Eiendommen har en skjermet og fin hage på sørsiden.
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Velkommen inn! Hallen gir umiddelbart et godt førsteinntrykk. Gulvet er belagt med stilfulle, historiske fliser, og det er varmekabler.
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Hovedstuen er romslig og behagelig.  

Herfra er det utgang til vestvendt terrasse.
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Stor spisestue med flott kakkelovn. Kjøkkenet er plassert i strategisk åpen løsning mot spisestuen.
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Lekker kjøkkeninnredning fra IKEA med heltre benkeplate og integrerte hvitevarer. Flislagt gulv med varmekabler.
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i 2. etasje finner dere 3 særdeles store og luftige soverom, hvorav ett med utgang til luftebalkong.
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Det tredje soverommet i 2. etasje, også dette med garderobeskap. Vedovnen er en hyggelig detalj!
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I 2. etasje finner dere i tillegg et romslig bad/vaskerom med dusjhjørne og badekar.
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Underetasjen er innredet (ikke byggemeldt) med blant annet stue/kjøkken,  

soverom og kontor.
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Utsikt fra den vestvendte terrassen i hovedetasjen.
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Eiendommen har flere lune og solrike uteplasser. Gode parkeringsmuligheter i garasje og gårdsrom.
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Haugesund
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Her vil  
dere trives... 

Sentralt og samtidig tilbaketrukket!

Salhusvegen er fra gammelt av et fasjonabelt strøk, preget av staselige villaer -

Populært blant byens skipsredere og andre holdne Haugesundere.  

I dag er området fortsatt meget populært, mye grunnet den flotte bebyggelsen og

sentrale beliggenheten med gangavstand til alle fasilitetene i bykjernen, som Indre kai,

Haraldsgata, restauranter/kaféer, kjøpesenteret Markedet og Festiviteten.  

Søndagsfrokosten handler du gjerne på Salhusvegen Hjemmebakeri, ca. 5 minutters

gange fra boligen. Det er i tillegg kort vei til barnehager og skoler. Eiendommen sokner

til Lillesund skole. 

En liten kjøretur unna ligger Oasen Storsenter, samt handelsområdet Raglamyr og

Amanda senteret.



Planløsning

Innhold
Sjarmerende villa beliggende i et veletablert og rolig boligområde sør i Haugesund.

Boligen er innredet over tre etasjer + loft og inneholder: 

1.etasje: 

Vindfang, hall med trapp, trapperom, gjestetoalett, kjøkken, spisestue,  

hovedstue og tv-stue. 

2.etasje: 

Hall med trapp og utgang til balkong, bad/vaskerom og 3 store soverom. 

Underetasje: 

Denne etasjen er delvis innredet som egen boenhet, men ikke søkt godkjent av

Haugesund kommune. "Boenheten" har egen inngang og inneholder: Vindfang, bod,

kontor, bad/vaskerom, soverom og stue/kjøkken. 

Tilhører hoveddel: Gang og 2 boder. 

Loft: 

Uinnredet loftsrom. 

I tillegg har boligen garasje med et BRA på 33 m2, oppført i 2000.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 93 m2
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BRA 93 m2



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

BRA 84 m2
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2.

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

BRA 79 m2



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

BRA 84 m2

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

BRA 79 m2
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Del 2 - Salhusvegen 48 B

Teknisk info  
og skjema
Eiendommen  -  Nabolagsprofil  -  Vedlegg  -  Budskjema

37HAUGESUND SALHUSVEGEN 48 B



Eiendommen

Oppdragsnummer:
219089

Adresse:
Salhusvegen 48 B, 5529 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 33 Bnr. 1092 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Mari Rustad Staveland og Marius Selsø
Håkonsen

Prisantydning:
5 190 000,-

Kjøpers omkostninger:
129 750,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
142 102,- (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.
Del av underetasjen er innredet som en egen
enhet, men er aldri blitt søkt godkjent av
kommune.

Standard:
1.etasje/Hovedetasje: 
Man får umiddelbart et godt førsteinntrykk av
boligen når man trer inn i vindfanget og den
flotte hallen. Gulvet her er belagt med
dekorative, historiske fliser, som står i stil med
det staselige uttrykket til boligen. I hallen er det
downlights i himling. Varmekabler i gulv gir en
lun stemning. Fra hallen er det trapp til 2.etasje. 

Videre ankommer man hovedstuen som er
utrolig lys og behagelig. Store vindusflater og
karnapp. Flott, heltre eikeplankgulv - Nylig slipt
av gulvsliper og oljet matte. Utgang til terrasse
med fin utsikt mot Karmsundet. Fra hovedstuen
er det adkomst til tv-stue med eikeparkett lagt i
2018, samt romslig spisestue med god plass til
stor spisegruppe. En flott kakkelovn fra Kverner
Ovnstøperi Kristiania setter prikken over i'en i
spisestuen. 

Praktisk, åpen kjøkkenløsning mot spisestue.
Fronter, vask og blandebatteri i
kjøkkeninnredningen er nylig utskiftet.
Kjøkkenbenken i heltre er også nylig slipt.
Tidsriktig kjøkkeninnredning fra IKEA med
integrerte hvitevarer; Komfyr fra Miele,
platetopp med induksjon (90 cm), mikro fra
BEHA og oppvaskmaskin. Amerikansk kjøleskap
med isbit-/kaldtvannsfunksjon og kjøl/frys
medfølger i handelen. Fliser på vegg over
benkeplate og fliser på gulv med varmekabler.
Store vindusflater gir godt med naturlig lys.
Downlights i tak. 

Gjestetoalett med wc og servant. Varmekabler i
gulv. 

Underetasje: 
Del av underetasjen er innredet som en egen
enhet, men er aldri blitt søkt godkjent av
kommune. Det er lagt opp til egen strømmåler
og varmtvannsbreder her, i tillegg til
lydisolasjon. 

Stue med laminat på gulv og malte overflater
på vegger. Varmekabler i gulv. 

Åpen kjøkkenløsning fra stue. Hvit
kjøkkeninnredning med slette fronter og
integrerte hvitevarer som komfyr, platetopp,
oppvaskmaskin og kjøl-/fryseskap. 
Romslig soverom med malt gulv og garderobe. 

Helfliset bad/vaskerom som inneholder wc,
dusjhjørne, opplegg for vaskemaskin og
baderomsinnredning med servant. God
lagrindsplass i skap. Overhengende speil med
belysning. Varmekabler i gulv. 

Kontor med malt gulv, pt benyttet som
soverom. 

Vindfang med fliser på gulv og varmekabler. Her
er det også inngang til liten bod. 

2.etasje: 
- Stort soverom 1 med malt gulv. Flott utsikt
mot hage og mot Karmsundet. Utgang til
luftebalkong. Meget god garderobeplass. 
- Stort soverom 2 med malt gulv. Godt med
skapplass. 
- Stort soverom 3 med malt gulv og flott utsikt
mot Karmsundet. God garderobeplass. 
2 av soverommene er pusset opp for kort tid
siden. 

Helfliset bad/vaskerom som inneholder
vegghengt toalett, dusjhjørne, badekar, opplegg
for vaskemaskin og baderomsinnredning med
servant. Varmekabler i gulv. Plass til
vaskemaskin og tørketrommel under
benkeplate. 

Hall med flott trapp og utgang til balkong. Malt
gulv. 

Loft: 
Uinnredet loftsrom med god lagringsplass.

Areal:
P-rom: 232 m2

Bra: 292 m2

P-rom innhold:
1. etasje: Stue, spisestue, tv-stue, kjøkken, hall,
vindfang og wc-rom. 
2. etasje: 3 soverom, bad/vaskerom og
trapperom. 
Underetasje: Stue/kjøkken, soverom, kontor,
bad/vaskerom og vindfang. 
Loft: Ingen primærrom.Arealet er beregnet i
henhold til NS3940.

Byggeår:
1917

Antall soverom:
4 soverom

Antall rom:
8 rom
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Parkering:
Parkering i egen garasje, samt gårdsrom.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Bolig med kjeller, 1. etasje
og loft, samt høgloft som er bygget i 1917.
Boligen er oppført med grunnmur i betong,
trekonstruksjon som utvendig er kledd med
trepaneler, trebjelkelag. Mansardtak med
halvalm i trekonstruksjon tekket med
skifertakstein. 
Boligen har et normal standard og vedlikehold.  
Se tilstandsrapport for en mer detaljert
beskrivelse av boligens tekniske tilstand. 

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

Oppvarming:
Ved og elektrisk. Varmekilder: Vedkamin og
kakkelovn i hhv hovedstue og spisestue i
hovedetasje. Vedkamin og vedovn i hhv to
soveorm i andre etasje (vedovnen på det
minste soverommet er ikke koblet til. Vedkamin
på hovedsoverom fungerer, men er nylig malt.
Selger er usikker på hvordan malingen vil
reagere ved oppvarming). To varmepumper.
Varmekabler i gulvene i vindfang, hall,
gjestetoalett, kjøkken i 1.etasje, bad i 2.etasje
og bad i underetasje.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket G - GUL

Beskaffenhet:
Pent opparbeidet tomt med gruset innkjørsel,
plen bed, belegningsstein og prydbusker. 

Skjermet hage på sørsiden gjør denne
eiendommen komplett. 

Tomteareal:
866 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

Ligningsverdi:
441 178,- for 2017

Kommunale avgifter:
Ca. 18 500,- 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 nett.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse, i følge Haugesund kommune. 

Melding om bygging av garasje, datert
16.11.1999, kan besiktiges hos megler.

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

Innredning av underetasje/kjeller er ikke
byggemeldt eller godkjent av Haugesund
kommune. Dagens planløsning i hovedetasjen
avviker noe fra byggetegningene. 

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. Gjeldende
reguleringsplan 1149.  

Det ligger en relativt stor, ubebygd tomt i
forkant (mot vest) av eiendommen (gnr. 33 bnr.
725), samt en ubebygd tomt øst for
eiendommen. Begge tomtene er regulert til
boligformål, og det må tas høyde for at
tomtene på et eller annet tidspunkt vil
bebygges. Dette kan forringe boligens utsikt
mot blant annet Karmsundet. 

Reguleringsplan 1716 Salhusveien sykkelfelt/
fortau er under behandling. 

Kopi av reguleringskart er vedlagt i
salgsoppgaven.

Tinglyste forhold/servitutter:
Heftelser i eiendomsrett: 
2005/7103-2/46 21.12.2005 Bestemmelse om
veg 
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/
bebyggelse 
av denne eiendom: "Den fraskilte parsell som
grenser til eiendommen og som er det arealet
som ligger opp mot Salhusvegen skal ha
nødvendig veirett som kommunen/fylket måtte
pålegge ifm utskilling og bebyggelse av
parsellen. Veiretten går over denne eiendom på
nord-/vestsiden (langs kortsiden) av huset.
Likeså skal denne eiendom ha veirett fra
Salhusvegen inntil ny vei blir opparbeidet og
veien fra Salhusvegen blir stengt."

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Prosentsats: 1%. 
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,
men har likevel fylt ut et egenerklæringsskjema
som interessenter oppfordres til å sette seg
inn i.
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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:
2019-03-25

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:
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.
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Nabolagsprofil
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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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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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Plankart
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Byggetegninger
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Byggetegninger 
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Budskjema
For eiendommen: Salhusvegen 48 B, 5529 Haugesund
Gnr. 33 Bnr. 1092 i Haugesund
Oppdragsnummer: 219089
basert på salgsoppgave datert 2019-03-25
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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


