
Prisant: 1 490 000 + omkHaugesund sentrum  
Karmsundgata 208, 5527 Haugesund



KARMSUNDGATA 2082

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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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE: 

Leilighet

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 1136 Snr. 1

i Haugesund

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 490 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 78 m2 

Bra: 87 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 1 106 per måned

TOMT:

2 438.2 m2 Eiet, felles tomt



Standard

Urban 
førstegangs-
leilighet!

Leiligheten ligger høyt og fritt i 3. etasje med godt utsyn mot øst. Bygget ble 

opprinnelig oppført i 1974, men ble oppgradert i 2000 samtidig som leiligheten ble 

etablert. 

Fra Karmsundgata 208 er det kort vei til alle fasilitetene i sentrum, samt Haugesund 

Stadion og Flotmyr bussterminal. Leiligheten er karakterisert som en ettroms med 

sovealkove - Samtidig er den romslig og innholdsrik! 

Den passer godt som f.eks pendlerleilighet, førstegangsleilighet eller for eldre som 

ønsker en lettstelt bolig. Leiligheten holder en normal standard.
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Lys og romslig stue.
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Her er flere innredningsmuligheter.
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Arealeffektivt kjøkken.
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Sovealkove med garderobeskap og direkte adkomst til bad/vaskerom.
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Helfliset bad/vaskerom.
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TV-stue ved inngang. Herfra er det adkomst til garderoberom. For øvrig er det gang med ytterklær og sko.
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Haugesund
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Gangavstand 
til "alt"!
Meget sentral beliggenhet med gangavstand til alle fasilitetene i Haugesund sentrum, 

herunder indre kai, kino, handlegate, kjøpesenter, høyskolen, Haugesund Stadion, 

Biblioteksparken og et bredt utvalg kaféer og restauranter m.m.



Planløsning

Innhold
Leiligheten ligger i 3. etasje og inneholder gang, TV-stue, stue/kjøkken, sovealkove, 

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

BRA 87 m2
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Del 2 - Karmsundgata 208

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

Oppdragsnummer:
1-0322/19

Adresse:
Karmsundgata 208, 5527 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 1136 Snr. 1 i Haugesund kommune
Sameiebrøk 95/4779

Eiers navn:
Britt Marie Solviks bo v/Lars Georg Solvik

Prisantydning:
1 490 000,-

Kjøpers omkostninger:
37 250,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
7 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
45 602,- (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,-.

Felleskostnader/Husleie:
1 106,- per mnd.
Felleskostnadene forfaller hvert kvartal (pt kr. 3 
317,-) og dekker felles drift og TV-pakke. 
Styreleder i sameiet informerer om at følgende 
ble vedtatt på styremøte i oktober 2019: 
Oppgraderinger av fellesarealer som belastes 
ca. 5 000 kr. på hver eierseksjon. Det skal 
skiftes belysning til LED og veggene skal males.

Eiendomstype:
Leilighet

Eierform:
Eierseksjon

Utleie:
Det vil normalt være anledning til å leie ut hele 
boligen.

Standard:
- Allrom/TV-stue ved inngangsparti. Adkomst til 
romslig garderoberom med skyvedørsskap.
- Gang med innebygget plass for yttertøy og 
sko.
- Lys og stor hovedstue med utgang til felles 
terrasse/rømningsvei.
- Kjøkkenet er arealeffektivt innredet og har 
åpen løsning mot stuen. Kjøkkeninnredning i 
kirsebær farge. God skapplass. Benkeplate i 
høytrykkskomprimert spon. Integrert platetopp, 
komfyr og oppvaskmaskin. Avtrekksvifte på 
kjøkken fungerer som ventilasjon i leiligheten.
- Sovealkove med plass til dobbeltseng. 
Garderobeskap og direkte adkomst til bad.
- Helfliset bad/vaskerom som inneholder 
gulvmontert toalett, baderomsmøbel med vask 
og speil. Dusjvegg med garnityr. Opplegg for 
vaskemaskin og 115 l bereder på vegg. Det er 
varmekabler i gulvet.

For øvrig:
- Brannalarmer. Branntrommel i felles gang ved 
inngangsdør.
- Automatsikringer og AMS strømmåler.

Overflater:
Gulv: Hovedsakelig parkett. Fliser på 
bad/vaskerom.
Vegger: Bygningsplater med glassfiberstrie. 
Fliser på bad/vaskerom.
Himlinger: Takplater, takess.

Areal:
P-rom: 78 m2

Bra: 87 m2

P-rom innhold:
Leiligheten ligger i 3. etasje og inneholder gang, 
TV-stue, stue/kjøkken, sovealkove, 
bad/vaskerom og garderobe/bod.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
Bygget ble oppført i 1974. Leiligheten ble 
etablert i 2000.

Antall soverom:
0 soverom (kun sovealkove)

Antall rom:
1 rom 

Etasje:
3. etg. 

Parkering:
Parkeringsplass i lukket, felles garasjeanlegg 
medfølger.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Bygningen leiligheten 
befinner seg i er bygget i år 1974.
Leiligheten ble renovert/etablert i 2000. Bygget 
er i betong, det antas at etasjeskiller er betong. 
Bindingsverk mot øst kledd med trepanel og 
fasadeplater. Plater med glassfiberstrie 
innvendig i leilighet. Overflater i himling er 
takplater/takess. Se ellers kommentarer og 
begrunnelser av tilstandsanmerkninger fra 
takstmann i fullstendig tilstandsrapport.

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

Oppvarming:
Elektrisk oppvarming. Varmekabler på 
bad/vaskerom.

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:
Felles, eiet tomt hovedsakelig opparbeidet med 
asfalt.

Tomteareal:
2 438.2 m2

Tomt/Eierform:
Eiet, felles tomt
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Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Kommunale avgifter:
6 860,- 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:
Ferdigattest for "Bruksendring - Leiligheter - 
Hele tiltaket" foreligger og er datert 
20.08.2002. Det foreligger også ferdigattest 
for fasadeendring på eksisterende bygg, datert 
29.01.2014.

Diverse:
- Vi oppfordrer alle interessenter til å sette seg 
godt inn i sameiets vedtekter, regnskap og 
protokoll/referat fra tidligere sameiemøter. 
Megler har rekvirert Husordensregler, men ikke 
mottatt disse fra sameiet. 
- Styreleder opplyser at det er forbud mot 
hundehold i sameiet. Dette forbudet har frem til 
nå ikke vært fulgt opp i særlig grad, og noen av 
beboerne i sameiet har hund på nåværende 
tidspunkt. Det vil imidlertid bli strengere praksis 
på dette fremover.
- Sameiet har gjesteleilighet som kan benyttes 
av alle på bygget til korttidsopphold for kr. 200,- 
per natt.
- Det er legekontor i etasjen under leiligheten, 
rett utenfor heisdøren.
- Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til bolig, vei og næring. Sentrumsplanen 

gjelder også her. Vedr. bygget: Det er gitt 
rammetillatelse og delvis igangsetting av 
fasadeendring, støyping av støyisolerende gulv 
+ ventilasjon og etablering av ny rømningsvei - 
Tiltakshaver er Flotmyrgården Utbygging AS.

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

09.12.1971 - Dokumentnr: 4174 - Bestemmelse 
om kloakkledn
Vegvesenets betingelser vedtatt 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:40 Bnr:1136 
Gjelder denne registerenheten med flere 
31.01.1973 - Dokumentnr: 415 - Elektriske 
kraftlinjer
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:40 Bnr:1136 
Gjelder denne registerenheten med flere 

25.05.2000 - Dokumentnr: 2283 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 1 
Formål: Bolig 
Sameiebrøk: 95/4779 
Bestemmelser om tilleggsdel, se under 
servitutter.  
Gjelder seksjon nr. 5, 6 og 8.

Konsesjonsplikt:
Ikke konsesjonspliktig.

Sameiet
Boligen er del av Sameiet Flotmyrgården.

Styregodkjennelse:
Ingen krav om styregodkjennelse av ny eier.

Forretningsfører:
Intern forretningsførsel.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 2,2%
Markedspakke: kr. 11 500,-
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. 
Selger har ikke bebodd eiendommen og har 
derfor ikke spesifikk kunnskap om den. DEt kan i 
denne sammenheng eksistere feil og skader på 
eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. 
Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig 
besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk 
fagkyndig. 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:
2019-10-10

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/
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Boligen selges
"som den er - as is":
Eiendommen selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras 
således slik den fremstår ved besiktigelse med 
åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er 
basert på selgers opplysninger og meglers 
egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette 
seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle 
vedlegg til denne. Videre oppfordres alle 
interessenter til å sette seg inn i 
egenerklæringen fra selger som er inntatt i 
salgsoppgaven samt til å undersøke 
eiendommen nøye, gjerne sammen med 
fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved boligen som selger kjente eller 
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til 
å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder 
likevel bare dersom man kan gå ut fra at det 
har virket inn på avtalen at opplysningene ikke 
ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om 
boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom boligen ikke er i samsvar med 
opplysninger som er gitt i annonse, 
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på 
vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare 
dersom man kan gå ut fra at opplysningene har 
virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte 
er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn 
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra 
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-
9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

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 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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Budskjema
For eiendommen: Karmsundgata 208, 5527 Haugesund
Gnr. 40 Bnr. 1136 Snr. 1 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0322/19
basert på salgsoppgave datert 2017-12-06
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Torbjørn Håvås Tjønn  /  T: 99 24 69 65  /  torbjorn@meglerhuset-rele.no
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