
Prisant: 5 490 000 + omkHaugesund - Sakkestadstranden
Sakkastadvika 12 Leil. C 202, 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:

Marius Kallevik
Eiendomsmegler MNEF

T: 90 77 69 49

marius@meglerhuset-rele.no

Marius Kallevik er daglig leder og Eiendomsmegler i

Meglerhuset Rele - Til tross for sin unge alder har

han opparbeidet seg bemerkelsesverdig mye

kunnskap og erfaring innenfor mange felt. Vi har en

teori om at Marius er født med en gedigen indre

«drive». Marius har bachelor i eiendomsmegling ved

BI i Stavanger og 8 års erfaring.
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Del 1 - Sakkastadvika 12 Leil. C 202

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo

8 HAUGESUND SAKKASTADVIKA 12



9HAUGESUND SAKKASTADVIKA 12

BOLIGTYPE:

Selveierleilighet

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 36 Bnr. 682 Snr. 36

i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 5 490 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 140 m2

Bra: 140 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 2 913 per måned

TOMT:

7638 m2 felles eiet tomt.



Standard

Stor og ny leilighet
helt i sjøkanten

Velkommen til Sakkastadvika 12 - en stor og tiltalende leilighet i fremste rekke.  

Boligen fremstår som lys og innbydende, er hovedsakelig innredet med eikeparkett på

gulv, samt gipsvegger og tak med listfrie overganger. Utstrakt bruk av downlights i tak.  

Her har du stue og kjøkken med utgang til vestvendt terrasse mot Karmsundet, samt

terrasse i nord. Flott kjøkkeninnredning fra Schmidt. 

To fullflisede baderom. 

Les mer om boligens standard lenger bak i prospektet.
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Stue og kjøkken i åpen løsning
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Lysrik stue med store vindusflater.
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God plass til flere sittegrupper
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Utgang til vestvendt terrasse
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Flott kjøkkeninnredning fra Schmidt med integrerte hvitevarer
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Forstue (deler av denne kan også gjøres om til et ekstra soverom)
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Fullfliset baderom med direkte adkomst fra hovedsoverom
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Baderommet er innredet med vegghengt toalett, seksjon med nedfelt servant, speilskap, to høyskap og dusjnisje
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Hovedsoverommet har også direkte adkomst til walk-in-closet
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Gjestesoverom innredet med garderobeskap
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Nok et fullfliset baderom
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Romslig vaskerom med plass til innredning
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Utsikt fra terrasse i vest
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Terrassen i vest er overbygget
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Pent opparbeidet tomt med plen, asfalt, busker, belegningsstein, lekeplass og

sjøpromenade
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På kveldstid...
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Nærområde: Oasen storsenter og Salhusvegen hjemmebakeri
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Haugesund
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Med sjøen som
nærmeste nabo...

Tenk deg å bo i en leilighet beliggende i sjøkanten. Solen kan nytes på en av leiligheten

to terrasser, en kan følge båttrafikken på Karmsundet, og rett og slett nyte tilværelsen.

Boligen ligger i 2. etasje og har vestvendt terrasse mot Karmsundet, samt terrasse i

nord. 

Med bil er det kun 8-10 små minutters kjøring til Haugesund sentrum. Oasen Storsenter

ligger ca. 1 minutt fra boligen din og det tar deg ca 3. minutt å komme til Raglamyr og

Amanda Storsenter. 

Boligen har videre nærhet til blant annet skole, barnehage og idrettsanlegg.   

Gode kommunikasjonsforbindelser  til hele Haugesund, Raglamyr, Oasen storsenter og

Helganes flyplass.



Planløsning

Innhold
God rom- og planløsning

Boligen ligger i andre etasje, og inneholder: 

Entré, gang, forstue, gjestesoverom, hovedsoverom m/direkte adkomst til walk-in-closet

og baderom m/wc/vask/dusj, baderom m/wc/vask/dusj, vaskerom, stue og kjøkken i

åpen løsning m/utgang til to terrasser. 

Stor sportsbod og garasjeplass i felles anlegg. Tørrskodd adkomst fra garasje til

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

BRA 140 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 140 m2
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Del 2 - Sakkastadvika 12 Leil. C 202

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

Oppdragsnummer:
219120

Adresse:
Sakkastadvika 12 Leil. C 202, 5538 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 36 Bnr. 682 Snr. 36 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Enter Sjøsiden AS

Prisantydning:
5 490 000,-

Kjøpers omkostninger:
13 350,- Dokumentavgift (2,5% av tomteverdi) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
7 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
21 702,- (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:
2 913,- per mnd.
Husleien inkluderer felles bygningsforsikring,
forretningsførsel, strøm fellesareal, avsetning til
fremtidig vedlikehold og sameieavtale Altibox
(99,-). 

Grunnpakken fra Altibox blir fakturert direkte og
inngår ikke i husleien.

Eiendomstype:
Leilighet

Eierform:
Selveier

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

Standard:
Velkommen til Sakkastadvika 12 - en stor og

tiltalende leilighet med sjøen som nærmeste
nabo. Boligen ligger i fremste rekke og fremstår
som lys og innbydende. Den har gode rom- og
planløsninger, er hovedsakelig innredet med
eikeparkett på gulv, samt gipsvegger og tak
med listfrie overganger. Utstrakt bruk av
downlights i tak. Medfølgende garasjeplass og
praktisk bod til oppbevaring. 

Stue og kjøkken i åpen løsning innredet med
eikeparkett på gulv. Usjenerte og store
vindusflater som gir mye lys. God plass til flere
sittegrupper. Utgang til vestvendt terrasse,
samt terrasse i nord. 

Flott kjøkkeninnredning fra Schmidt med
integrerte hvitevarer. Herunder stekeovn
(pyrolyse), microbølgeovn, oppvaskmaskin,
induksjonstopp og kombiskap. Integrerte
håndtak, samt rikelig med skapplass. Demping
på skuffer og skap. 

Stort hovedsoverom innredet med eikeparkett
på gulv. Dette har direkte adkomst til walk-in-
closet og bad. 

Fullfliset baderom innredet med vegghengt
toalett, seksjon med nedfelt servant, speilskap,
to høyskap og dusjnisje. Led downlights i tak.
Varmekabler i gulv. 

Forstue som er innredet med eikeparkett på
gulv. Deler av denne kan også gjøres om til et
ekstra soverom. 

Baderom nummer to er også fullfliset. Dette er
innredet med vegghengt toalett, seksjon med
nedfelt servant og dusjnisje. Varmekabler i gulv. 

Gjestesoverom innredet med eikeparkett på
gulv. 

Stort vaskerom innredet med vinylbelegg på
gulv.  

Entré innredet med eikeparkett på gulv. 

Boligen har balansert ventilasjon med
varmegjenvinning. Det er innlagt Altibox fra
Haugaland Kraft, med mulighet for alle
multimedialøsninger som tilbys her. 

Heis og porttelefon.

Areal:
P-rom: 140 m2

Bra: 140 m2

P-rom innhold:
Entré, gang, forstue, gjestesoverom,
hovedsoverom, walk-in-closet, baderom 1,
baderom 2, vaskerom, stue og kjøkken

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2018

Antall soverom:
2 soverom

Antall rom:
4 rom

Etasje:
2. etg.

Parkering:
Medfølgende garasjeplass. Forøvrig felles
utvendig gjesteparkering. 

Utbygger har i skrivende stund i tillegg en
ekstra garasjeplass som kan kjøpes for kr.
155.000. Kfr. megler for status på
kjøpstidspunkt. 

Ved kjøp av ekstra parkering vil fellesutgiftene
øke med kr. 60 per mnd. 

Byggemåte:
Boligen er ført opp i betong og tre med
pussede fasader. Det er lagt gode kvaliteter i
bygget.

Tilstandsrapport:
Boligen er ny og det er dermed ikke foretatt en
fagkyndig teknisk vurdering.

Oppvarming:
Felles varmeanlegg fra energibrønner,
varmepumpe via viftekonvektor plassert i 
stuen. Kostnaden til drift av det sentrale 
varmeanlegget avregnes særskilt av sameiet. 
El-kabler i gulv på badene. Balansert ventilasjon
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ed varmegjenvinning. I tillegg kan det installeres
elektrisk oppvarming etter behov. Tappevann
forvarmes i varmeanlegget. Kostnader til dette
avregnes også særskilt via sameiet.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Energimerke A og oppvarmingskarakter GUL

Beskaffenhet:
Felles opparbeidet tomt med plen, asfalt,
busker, belegningsstein, lekeplass og
sjøpromenade.

Tomteareal:
7638 m2

Tomt/Eierform:
Felles eiet tomt.

Overtakelse:
Overtakelse av boligen etter nærmere avtale
mellom partene.

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

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 det offentlige
avløpsnettet. Vegen inn til sameiets eiendom
skal overtas av kommunen. Strandpromenade
og grøntareal mellom sjø og strandpromenade,
samt vei som grenser mot nabo i nord, skal
også overtas av kommunen. 

Kommunale avgifter avhenger av bruk.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Midlertidig brukstillatelse for blokkbebyggelse -

11 boenheter - bygg C, datert 27.08.2018, 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:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig
regulert til boligformål. Kopi av
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
2018/562318-1/200 20.03.2018 21:00
Bestemmelse om båtplass/byggeplass 
Rettighetshaver: Øveraas Sverre Johan 
Gjelder denne registerenheten med flere 
Overført fra: Gnr: 36 Bnr: 682

Konsesjonsplikt:
Salget er ikke konsesjonspliktig.

Forretningsfører:
Haugesund Boligbyggelag

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert. 
Fastpris: kr. 113.987,-

Boligselgerforsikring:
Selger er et selskap (AS), som driver med
eiendom profesjonelt, og har ikke anledning til å
tegne boligselgerforsikring. Kjøper har samme
rettigheter etter avhendingsloven, uavhengig
av om selger har tegnet boligselgerforsikring
eller ikke.

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:
2019-08-21

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/

Lovverket:
Handelen følger lov om avhending av fast
eigedom (avhendingslova). Boligen selges etter
normalordningen i avhendingsloven, uten "as
is"-klausulen §3-9. Dette gir større rettigheter
for forbruker, enn eiendommer som selges "as
is". Boligen sto ferdig 28.08.2018.

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

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90 77 69 49
marius@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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Reguleringsplan
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Midlertidig brukstillatelse
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Servitutt

58



Servitutt
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Servitutt
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Boliginfo
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Boliginfo
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Budskjema
For eiendommen: Sakkastadvika 12 Leil. C 202, 5538 Haugesund
Gnr. 36 Bnr. 682 Snr. 36 i Haugesund
Oppdragsnummer: 219120
basert på salgsoppgave datert 2019-08-21
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Marius Kallevik  /  T: 90 77 69 49  / marius@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


