
Prisant: 3 490 000 + omkFastlands-Karmøy - Spanne
Spannavegen 425, 5542 Karmsund



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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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 149 Bnr. 102

i Karmøy

PRISANTYDNING:

Kr. 3 490 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 176 m2

Bra: 245 m2

TOMT:

913 m2 Eiet



Standard

Lyst og luftig!

Velkommen til Spannavegen 425!  

Dette er en stor, familiebolig med herlige uteområder og vakkert opparbeidet hage.

Boligen ble oppført i 1967 og senere påbygd i 1985. Eiendommen fremstår som

gjennomført og velholdt! Mange vindusflater sørger for godt med naturlig lys i boligen.

Fra stuen i hovedetasjen er det adkomst til stor, overbygget altan med gode solforhold

og adkomst/utsyn mot hagen. Her kan dere nyte solfylte dager, mens barna leker på

plenen. Boligen har en meget funksjonell planløsning for en barnefamilie.  

Også innvendig er boligen velholdt. Standardmessig vil man måtte påregne noe

oppgraderinger, dersom det er ønskelig med et mer moderne uttrykk.
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Det trivelig inngangspartiet ønsker dere velkommen.

12 12KARMSUND SPANNAVEGEN 425



13 13KARMSUND SPANNAVEGEN 425



Særdeles romslig og behagelig stue.
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Her er mange innredningsmuligheter og god plass til salonger og spisebord.
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Praktisk kjøkken med spiseplass.
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Over: Hovedsoverom med gardeobeskap i 1. etasje. Under: Soverom nr. 2 i 1. etasje.
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I 2. etasje finner dere to soverom, begge av god størrelse.
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Loftstue med utgang til altan.
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Baderom i 1. etasje. I tillegg har boligen bad i 2. etasje, samt opplegg for vaskemaskin i kjeller.
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Fra stuen i hovedetasjen er det utgang til solrik,  

overbygget terrasse med trapp ned til hagen.
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Inngang kjelleretasje.
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Karmsund
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Strategisk
beliggenhet 
Spannavegen 425 ligger strategisk til mellom Raglamyr og Norheim.  

Både Amanda Storsenter og Oasen Storsenter kan by på henholdsvis  

omlag 70 butikker. Her har man de fleste fasiliteter i nærområdet;  

Nærbutikk, barnehager (Norheim og Espira), Norheim skole og idrettsplass.  

Norheim barnehage ligger i gangavstand fra eiendommen, ca. 5 minutter unna.  

Spanne Plantesalg har et bredt utvalg av planter og utstyr til hagen, samt mulighet for

å hilse på esler, høner, lamaer m.m. - Spennende for de yngste!  

Ellers kort vei til Norheimskogen som byr på flotte tur- og rekreasjonsområder.  

Med bil tar det ca. 7 minutter å kjøre inn til Haugesund sentrum.



Planløsning

Innhold
Enebolig oppført over tre etasjer, som inneholder: 

1. etasje/hovedplan: Vindfang, gang, bad, kjøkken, stue/spisestue og 2 soverom. 

2. etasje: Trapperom, bad, loftsstue og 2 soverom. 

Kjeller (sekundærareal): Garasjerom, kryperom og uinnredet kjellerrom med opplegg for

vaskemaskin.
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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 123 m2

1.

BRA 53 m2

2.



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

BRA 69 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 69 m2
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Del 2 - Spannavegen 425

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

Oppdragsnummer:
219194

Adresse:
Spannavegen 425, 5542 Karmsund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 149 Bnr. 102 i Karmøy kommune

Eiers navn:
Eldbjørg Sofie Skauge

Prisantydning:
3 490 000,-

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

Standard:
1. etasje/hovedetasje: 
Flott inngangsparti med trapp og skiferstein.
Vindfang og gang med plass til yttertøy og sko. 

Stuen er særdeles stor og luftig. Her er flere
"soner" med mange innredningsmuligheter.
Store vindusflater gir godt med naturlig lys. Det
er utgang til solrik terrasse via tofløyede dører. 

Kjøkken med spiseplass. Kjøkkeninnredning fra
Alno fra 1987. Benkeplate i høytrykks-
komprimert spon. Integrert platetopp,
komfyr,oppvaskmaskin og ventilator. 

Hovedetasjen har foreldresoverom med
garderobeskap, samt ytterligere ett soverom. 

Badet i hovedetasjen har belegg på gulv og
flsbelagte vegger. Badet inneholder badekar,
servant og gulvmontert klosett. 

2. etasje inneholder: 
- Romslig stue med utgang til altan. God plass
til salong. Tv-uttak. 
- To store soverom. 
- Helfliset baderom med gulvmontert klosett,
dusjkabinett og baderomsinnredning med vask
og speil. 

Kjelleretasjen har egen inngang fra bakkeplan.
Her er gode oppbevaringsmuligheter. Bereder er
plassert i kjellerbod/pumperom. Vaskemaskin. 

Overflater, 1. etasje: 
Gulv: Tepper. 
Vegger: Tapetserte og panelte overflater. 
Himlinger: Malte flater. Dekorativt listverk og
rosetter. 

Overflater, 2. etasje: 
Gulv: Tepper. 
Vegger: Tapetserte flater. 
Himlinger: Malte flater. 

Overflater, kjeller: 
Gulv: Betonggulv. 
Vegger: Mur og paneler. 
Himlinger: Trepaneler fra byggeår.

Areal:
P-rom: 176 m2

Bra: 245 m2

P-rom innhold:
Samtlige rom er primærareal, med unntak av
kjelleretasjen som i sin helhet er
sekundærareal.

Bruksareal per etasje:
U.etg. 69 kvm. - 1.etg. 123 kvm. - 2.etg. 53 kvm.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1967 - Ombygget/påbygget i 1985

Antall soverom:
4 soverom

Antall rom:
6 rom

Parkering:
Parkering i garasje, samt i parkeringslomme på
eiendommen.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Boligen er oppført i
ringmur i betongstein, plasstøpt betong for
utbygg for stuedel. Mur er utvendig og
innvendig pusset. Det er noe krypekjeller i
boligen. Tradisjonelt bindingsverk som er
utvendig kledd med trepaneler. Det er
trebjelkelag i etasjeskillere. 
Saltak og valmet tak i konstruksjonen.
Takopplett. Taket er utvendig tekket med
teglstein. 

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 i gulv
på bad i andre etasje.

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.
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Beskaffenhet:
Tomten er nydelig opparbeidet med hage, plen,
prydbusker, hekk, utebelysning,
belegningsstein, smijernsport og
natursteinsmur. Det er etablert ekstra
parkeringsplass i nedre del av eiendommen. 

Tomteareal:
913 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtakelse av boligen etter nærmere avtale
mellom partene.

Formuesverdi bolig:
669 185,- for 2018

Kommunale avgifter:
Ca. kr. 13 252,- per år (2019)
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 foreligger ikke, ifølge Karmøy
kommune. Vi har mottatt byggetegninger
vedrørende tilbygg fra 1985. Det fremgår nå av
plbl. § 21-10 femte ledd at ferdigattest ikke
utstedes for tiltak det er søkt om før 1. januar
1998. Kommunen skal i disse tilfellene avvise
søknaden om ferdigattest, og byggverkene kan
lovlig brukes uten ferdigattest. Dette betyr
imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige,
kun at saken ikke lenger skal avsluttes med
ferdigattest.

Diverse:
Stikkveien fra Spannvegen inn til eiendommen
blir også benyttet av naboeiendommen (gnr.
149 bnr. 101).

Vesentlige 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. 

Selger opplyser at det drypper fra terrasse ned
i garasjen.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig
regulert til boligformål. Gjeldende
reguleringsplan: Stemmemyr, ID 546.
Kommuneplanen 2014-2023 (ID 670) er også
gjeldende. 

Reguleringsplan: 
Delareal 47 m2 - Formål: Gang-/sykkelvei.
Delareal 9 m2 - Formål: Frisiktsone. Delareal 141
m2 - Formål: Boliger. 

Kommuneplan:  
Delareal 911 m2 - Arealbruk:
Boligbebyggelse,Nåværende. Delareal 2 m2 -
Arealbruk: Boligbebyggelse, framtidig. 

Kopi av bestemmelser og plankart kan fås ved
henvendelse til megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Heftelser i eiendomsrett: 
1965/1661-2/47 27.02.1965 BESTEMMELSE OM
GJERDE 
1965/1661-3/47 27.02.1965 ERKLÆRING/AVTALE 
Best. om nedleggelse av 9" betongmufferør 

"Kjøparen tek på seg å halda parsellen
forsvarleg inngjerd på dei grenselinjene som fell
på ham. Mot aust, i sør mot bivegen og mot
Røksundvegen. Der må leggjast ned 9"
betongmufferøyr over parsellen." 
1984/4546-1/47 28.05.1984 BEST. OM VANN/
KLOAKKLEDN. 
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1149 GNR: 149 BNR:

283 
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE 

 Rett for eiendom med matrikkel 149/283 til å
koble seg til privat kloakk på eiendom 149/77,
101 og 102. 

1985/4581-2/47 24.05.1985 BEST. OM VANN/
KLOAKKLEDN. 
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1149 GNR: 149 BNR:
284 
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE 

 Rett for eiendom med matrikkel 149/284 til å
koble seg til privat kloakk på eiendom 149/77,
101 og 102.

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.
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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:
2019-08-13

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

41 41KARMSUND SPANNAVEGEN 425



42 42KARMSUND SPANNAVEGEN 425



1 43KARMSUND SPANNAVEGEN 425



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
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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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Grunnkart
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Plankart
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Plankart
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Budskjema
For eiendommen: Spannavegen 425, 5542 Karmsund
Gnr. 149 Bnr. 102 i Karmøy
Oppdragsnummer: 219194
basert på salgsoppgave datert 2019-08-13
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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


