
Prisant: 3 590 000 + omkHaugesund - Sakkestad
Peer Gynts veg 18, 5538 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:

Torbjørn Håvås Tjønn
Jurist/Fagansvarlig/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.
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Del 1 - Peer Gynts veg 18

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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9HAUGESUND PEER GYNTS VEG 18

BOLIGTYPE:

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 35 Bnr. 1198

i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 3 590 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 258 m2

Bra: 284 m2

TOMT:

1 226 m2 Eiet



Standard

Luftige, gode rom! 

Velkommen til Peer Gynts veg 18! Boligen ligger i et trivelig, familievennlig nabolag.

Eiendommen har flotte uteområder og gir et herskapelig uttrykk. Nydelig, frodig hage

med prydbusker, fuglebad, og vakre blomster i samspill med glasserte takpanner. 

Boligen er normalt og jevnlig vedlikeholdt både utvendig og innvendig. Standardmessig

vil man generelt måtte påregne visse oppgraderinger. Boligen er svært rommelig og

innholdsrik - ideell for en barnefamilie. Her er flere meget romslige stuer. Tidligere var 2.

etasje innredet med tre soverom, og man kan tilbakeføre hvis man har behov for flere

soverom enn huset er innredet med i dag.  

I 1. etasje var det godkjent utleieleilighet med egen inngang. Nåværende eier har

imidlertid åpnet opp veggen mot hallen slik at det er blitt en gjestefløy tilknyttet resten

av huset. I den forbindelse forblendet eier også toalettet på badet i gjestefløyen. Dette

må eventuelt omgjøres hvis man ønsker å tilbakeføre gjestefløy til utleieleilighet.
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Velkommen inn! Vandfang og hall med dekorative fliser. Under: Kjellerstuen har åpen peis og plass til både spisegruppe og salong.
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Hovedstuen i 1. etasje har store vindusflater og mange innredningsmuligheter.
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Fra hovedstuen er det adkomst til sommerstue.  

Videre er det utgang til sydvestvendt terrasse over garasje.
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Pent og praktisk kjøkken med god oppbevarings- og arbeidsplass.
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Det er spiseplass på kjøkkenet og utgang til baksiden av huset.
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Over: Hovedsoverom med eget bad og utgang til altan. Under: Soverom nr. 2, benyttet som garderoberom/omkledningsrom.
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Gjestefløy (godkjent som utleiedel). Over: Stue. Under: Kjøkken.
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Over: Soverom. Under: Bad.
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Eiendommen er flott opparbeidet og meget velholdt.
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Haugesund
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Her vil  
dere trives...

Trivelig, tilbaketrukket beliggenhet i veletablert boligområde på Sakkestad, sør i

Haugesund. Strategisk beliggenhet med kort vei til det aller meste; Herunder

Haugesund sentrum, Karmøy og bomfri strekning til både Oasen Storsenter og

handelsområdet Raglamyr. I nærområdet ligger blant annet idrettsanlegg, barnehage

(Espira Bjørgene) og "Isdammen". Fra eiendommen er det kun noen minutters kjøring til

Norheimskogen med fantastiske rekreasjons- og turmuligheter.



Planløsning

Innhold
Enebolig oppført over to etasjer + koffertloft/kryploft, som inneholder: 

1. etasje: Stue, hagestue, kjøkken, hovedsoverom med bad og soverom nr. 2 benyttet

som garderobe/omkledningsrom. 

Underetasje: Gjestefløy med egen inngang, entré/vindfang, kjøkken, stue, soverom og

bad. Øvrige rom tilhører hoveddelen; Entré/vindfang, hall, kjellerstue, gjestetoalett og

vaskerom. Garasjerom.
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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 147 m2

1.

BRA 137 m2

U



32 HAUGESUND PEER GYNTS VEG 18



Del 2 - Peer Gynts veg 18

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

Oppdragsnummer:
219271

Adresse:
Peer Gynts veg 18, 5538 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 35 Bnr. 1198 Snr.  Andelsnr.  Fnr.  i
Haugesund kommuneSameiebrøk

Eiers navn:
Jon Palmar Hole

Prisantydning:
3 590 000,-

Kjøpers omkostninger:
87 250,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
99 602,- (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:
I byggetegningene er det tegnet inn utleiedel i
underetasjen med egen inngang. Det opplyses i
tillegg at boligen inneholder "1 leilighet" i
ferdigattesten fra 1975. Nåværende eier har
benyttet denne leiligheten som gjestefløy.
Veggen mot hallen ble i den forbindelse åpnet
opp og klosett på bad i fløyen er forblendet.
Dersom man ønsker å benytte denne delen til
utleie, må blant annet veggen lukkes og klosett
monteres.

Standard:
Hovedetasje/1. etasje: 
- Stor stuesone med mange
innredningsmuligheter. Stuen fremstår som en
særdeles romslig og sosial arena. Åpen peis.
Adkomst til hagestue. Fra hagestuen er det
utgang til solrik terrasse over garasjen. 
- Kjøkken med spiseplass. Innredning med
profilerte speilfronter. Ventilator over komfyr.
Opplegg for oppvaskmaskin. Integrert kjøleskap.
Fra kjøkkenet er det egen inngang fra baksiden
av bygget (del av kjøkken var tidligere
vaskerom). 
- Hovedsoverom med adkomst til altan og eget
bad.  
- Romslig garderoberom (godkjent soverom). 
- Stuesone ved hovedsoverom har tidligere
vært soverom nr. 3. 
- Bad tilknyttet hovedsoverom er helfliset og
inneholder dusjnisje med glassdører, klosett og
dobbel servant nedfelt i spansk
baderomsmøbel med skap og speil. 

Underetasje, bestående av hoveddel og
gjestedel. 
Hoveddel: 
- Vindfang og stor hall med flisbelagt gulv. Det
er varmekabler i hallen. Herfra er det trapp opp
til 1. etasje. 
- Romslig kjellerstue med åpen peis. 
- Gjestetoalett med servant og klosett. 
- Vaskerom med utslagsvask,
varmtvannsbereder på ca. 200 liter, opplegg for
vaskemaskin. Stoppekran med vannmåler.
Tapet på vegger og fliser på gulv med
sokkelfliser. 

Gjestedel (formelt godkjent utleiedel): 
- Egen inngangsdør. Vindfang/entré med plass
til ytterklær og sko. 
- Trivelig, lysrik stue. 
- Kjøkken har innredning med speilfronter i
beiset treverk. Ventilator over komfyr. 
- Soverom med klesskap og plass til
dobbeltseng. 
- Helfliset bad med servant og dusjnisje med
glassdører.

Areal:
P-rom: 258 m2

Bra: 284 m2

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

Bruksareal per etasje:
U.etg. 137 kvm. - 1.etg. 147 kvm.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1975

Antall soverom:
3 (4) soverom

Antall rom:
7 rom

Parkering:
Parkering i garasje under terrasse og i
gårdsrom.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: 
Bolig med underetasje og 1. etasje og kryploft
som er bygget i 1975. Boligen er oppført med
grunnmur i betongelemnter, vegger i
trekonstruksjon som utvendig er kledd med
trepaneler, trebjelkelag. 
Valmtak i trekonstruksjon tekket med glassert
tegltakstein. 

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

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

Oppvarming:
Elektrisk og ved. Boligen har varmepumpe i hall
(luft til luft), panelovner og to åpne peiser. Det
er gulvvarme i hall og stue i underetasjen
tilhørende hoveddelen. 

VIKTIG! Det er oljefyr med oljetank i garasjen.
Fra 2020 er det ikke lengre lov å bruke fossil
olje eller parafin til oppvarming av boliger i
Norge. Det må påregnes kostnader forbundet å
få tanken sikret/fjernet. Det er mulig å søke om
støtte (25%) til alternativ oppvarming/fjerning
av oljeanlegg på enova.no
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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 av god størrelse og hovedsaklig flat/
til dels svakt skrånende mot vest. Vakkert
opparbeidet eiendom med hage, plen,
prydbusker, frukttre og hekk. Trivelig uteplass i
hagen med utepeis, mur og god plass til
utemøbler. Innkjørsel og gårdsrom er belagt
med betongstein. 

Tomteareal:
1 226 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
787 200,- for 2018

Kommunale avgifter:
Nåværende eiers forbruk har utgjort ca. 15
000,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av
vannforbruk og avvik vil forekomme.
Vannforbruket vil høyst sannsynlig øke dersom
det flytter inn en familie i boligen.

Tilbehør:
Fryseskap medfølger ikke i handelen.
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:
Ferdigattest for nybygg - 2.m.bolig foreligger,
datert 24.02.1975. Det foreligger godkjent
byggetegning på karnapper i stue i 1. etasje.

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. 

Gulv på begge baderommene i boligen har fått
tilstandsgrad 3 i tilstandsrapport. Det må tas
høyde for oppussing av begge badene. 

Benevnelser på rom i salgsoppgave samt
selgers bruk av rom kan være i strid med
byggeforskrifter selv om de er målverdige.
Stue, wc og vaskerom i underetasje er
byggemeldt som hhv hobbyrom, "div" og "mat".
Dette innebærer at rommene kanskje ikke
oppfyller gjeldende krav til varig oppholdsrom.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område som blant annet
er regulert til småhusbebyggelse og offentlig/
privat tjenesteyting (RL 1326). Her gjelder også
kommuneplan 2015 med tilhørende
kommunedelplan. Eiendommen er i planen
avsatt til boligbebyggelse. Tomta grenser blant
mot Bjørgene sykehjem mot sør.

Tinglyste forhold/servitutter:
Heftelser i eiendomsrett: 
2000/3322-1/46 27.07.2000 BESTEMMELSE OM
VEG 
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1106 GNR: 35 BNR:
1611 
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE 

Servitutten gjelder veirett til eiendom med
matrikkel 35/193 forbi blant annet denne
eiendommen. Kopi av servitutten kan fås ved
henvendelse til megler.

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Prosentsats: 1,5%. 
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:
2019-08-09
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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:
Torbjørn Håvås Tjønn
Jurist/Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 99 24 69 65
torbjorn@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Torbjørn Håvås Tjønn

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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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

46



Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport

50



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
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Egenerklæring
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Ferdigattest
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Byggetegninger

59



Byggetegninger
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Byggetegninger
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Plankart
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Grunnkart
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Budskjema
For eiendommen: Peer Gynts veg 18, 5538 Haugesund
Gnr. 35 Bnr. 1198 i Haugesund
Oppdragsnummer: 219271
basert på salgsoppgave datert 2019-08-09
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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


