
Prisant: 3 785 000 + omkHaugesund - Hemmingstad
Valdemar Skoglands gate 9, 5532 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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Del 1 - Valdemar Skoglands gate 9

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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9HAUGESUND VALDEMAR SKOGLANDS GATE 9

BOLIGTYPE:

Enebolig i kjede

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 34 Bnr. 376 Snr. 5

i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 3 785 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 124 m2

Bra: 126 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 500 per måned

TOMT:

3 963 m2 Felles, eiet tomt.



Standard

Delikat 
og moderne...

Velkommen til Hemmingstad og Valdemar Skoglands gate 9.  

Dette er en gjennomført og moderne funkisbolig, oppført i 2014,  

med smarte løsninger og tidsriktig standard. Utstrakt bruk av downlights og parkett.

Her kan dere flytte møblene deres rett inn uten å stresse med oppussing.  

Boligen kan skilte med både garasje og stor, vestvendt takterrasse.  

Området er barnevennlig, med kort vei til barnehage, skole og flotte turområder.
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Lekkert kjøkken og allrom/spisestue i 1. etasje.
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Påkostet og tidløs kjøkkeninnredning fra Designa med Silestone benkeplate og integrerte hvitevarer.
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I 2. etasje er det lys og romslig stue med vedovn og utgang til stor takterrasse.
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Stuen har mange innredningsmuligheter.
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Helfliset bad i 2. etasje.
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Helfliset bad i 1. etasje med boblebadekar og dobbel servant.
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Soverom i 1. etasje med god garderobeplass.
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Over/under: Soverom i 2. etasje. Høyre: Gang i 1. etasje med trapp opp til 2. etasje.
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Vestvendt og delvis overbygget takterrasse.
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Gode parkeringsmuligheter i garasje og oppkjørsel.
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Haugesund
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Herlige
Hemmingstad...

Boligen ligger i et veletablert og attraktivt booligområde - Rolig og barnevennlig  

samtidig som det er kort vei inn til alle fasilitetene i Haugesund sentrum. 

I nærområdet er det anlagt lekeplasser og gangvei/allé. Om du følger veien østover

ankommer du de gamle jordene til Hemmingstad Gård, "Akebakken" og de flotte

turområdene ved Storasundsfjellet. Herfra kan du ta deg videre til toppen av

Vardafjellet, med flott utsikt over byen, eller inn i Djupadalen med et vell av

opparbeidede turveier og turstier, samt bademuligheter i Eivindsvatnet. 

Spaserturen ned til Haugesund sentrum tar omlag 20 minutter. Rossabø Skole (1-7 kl.)

og Rossabø Fus Barnehage på Hemmingstad ligger like ved. Fra Valdemar Skoglands

gate 9 tar det få minutter med bil til Handelsområdet Raglamyr. 

Her ligger alle forholdene til rette for en komfortabel hverdag i barnevennlige

omgivelser.



Planløsning

Innhold
Enebolig i rekke oppført over 2 etasjer, som inneholder: 

1. etasje: Vindfang/entré, gang med trapp, kjøkken/allrom, soverom og bad/vaskerom. 

2. etasje: Stue, 2 soverom og bad. 

I tillegg er det garasje og bod integrert i boligen, med et BRA på 29 m2. Garasjen har

automatisk port.
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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 62 m2

1.

BRA 64 m2

2.
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Del 2 - Valdemar Skoglands gate 9

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

Oppdragsnummer:
219117

Adresse:
Valdemar Skoglands gate 9, 5532 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 34 Bnr. 376 Snr. 5 i Haugesund kommune
Sameiebrøk 1/12

Eiers navn:
Etrita Haveriku Myklebust og Paul Howard
Williams

Prisantydning:
3 785 000,-

Kjøpers omkostninger:
94 620,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
---------------------------------- 
106 972,- (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:
500,- per mnd.
De månedlige felleskostnadene inkluderer
velforeningskontigent og TV/internettavtale
(grunnpakke) fra Get (kr. 370,-). Seksjonseier
har mulighet til å oppgradere til større
Getpakker mot en høyere månedspris.

Eiendomstype:
Enebolig i kjede

Eierform:
Selveier

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

Standard:
1. etasje: 
Trivelig førsteinntrykk! Vindfang med god plass
til yttertøy og sko. Flislagt gulv med
varmekabler. 

Kjøkken/allrom med god plass til spisegruppe.
Lekker kjøkkeninnredning fra Designa med
Silestone benkeplate i stein, og integrerte
hvitevarer fra Zanussi; Stekeovn, mikro,
kombiskap, oppvaskmaskin, ventilator og
koketopp med induksjon. 

Helfliset bad/vaskerom med veggmontert
klosett, boblebadekar med dusjgarnityr, opplegg
for vaskemaskin, samt dobbel servant nedfelt i
baderomsinnredning med skuffer. Varmekabler i
gulv. 

I 1. etasje er det ett soverom med god
garderobeplass. 

Gang med trapp opp til 2. etasje. 

Garasjen er integrert i boligen og har
automatisk portåpner. Her er også bod med
god lagringsplass. 

2. etasje: 
Meget romslig stue med store vindusflater og
vedovn. Utgang til stor og delvis overbygd
takterrasse. Stuen har mange
innredningsmuligheter! 

Delikat, helfliset baderom med blant annet
dusjnisje, veggmontert klosett og servant.
Dusjnisjen har dekorative mosaikkfliser og
dusjvegger i glass. 

2 gode soverom med garderobeskap. 

Overflater: 
Gulv: Parkett og fliser. 
Vegger: Malte bygningsplater og fliser. 
Himlinger: Malte bygningsplater.

Areal:
P-rom: 124 m2

Bra: 126 m2

P-rom innhold:
Samtlige rom, med unntak av garasjerom og
bod, er primærareal.

Bruksareal per etasje:
1. Etasje: 62 kvm. - 2. Etasje: 64 kvm.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2014

Antall soverom:
3 soverom

Antall rom:
5 rom

Parkering:
Parkering i egen garasje og i oppkjørsel.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Antatt fundamentert på
stabile masser. Gulvet er av betong. Drenering
er antatt som normalt fra byggeåret. Innvendig
gulv er høyere en terrenget utenfor, så det er
trolig kun drenerende masser. Yttervegger i
bindingsverk. Utvendige overflater i trepaneler.
Vinduer fra byggeår med trekarm. Isolerglass.
Ytterdører fra byggeår. Automatisk garasjeport.
Flat takkonstruksjon. Taket er antatt tekket
med sanafil. 
Se tilstandsrapport for en mer detaljert
beskrivelse av boligens tekniske tilstand. 

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

Oppvarming:
Elektrisk og vedfyrt. Det er varmekabler på
begge bad og i vindfang. Varmepumpe i stue i
2. etasje. Balansert ventilasjonsanlegg. Enhet
plassert i bod i garasje.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket B - GUL
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Beskaffenhet:
Felles, eiet tomt for sameierne som er flott
opparbeidet med interne veier, lekeplass, plen
og beplantning. 

Tomteareal:
3 963 m2

Tomt/Eierform:
Felles, eiet tomt.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

Ligningsverdi:
692 656,-(Beregnet av selger ved bruk av
ligningsverdikalkulator.)

Kommunale avgifter:
14 831,- 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 enebolig i rekke foreligger,
datert 10.04.2014.

Diverse:
Boligen er tilknyttet Sameiet Valdemar
Skoglands gate 1-23. 

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

Kjøpers undersøkelsesplikt:
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 og friområde. Kopi av
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Ingen registrerte servitutter.

Konsesjonsplikt:
Det medfører ingen konsesjonsplikt ved kjøpe
av denne boligen.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Prosentsats: 1,25%. 
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.

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:
2019-04-04

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
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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
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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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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
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Reguleringskart
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Budskjema
For eiendommen: Valdemar Skoglands gate 9, 5532 Haugesund
Gnr. 34 Bnr. 376 Snr. 5 i Haugesund
Oppdragsnummer: 219117
basert på salgsoppgave datert 2019-04-04
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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


