
Prisant: 6 950 000 + omkHaugesund - Solsiden
Sakkastadvika 8, 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:

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 - Sakkastadvika 8
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Selveierleilighet

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 36 Bnr. 662 Snr. 44

i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 6 950 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 157 m2

Bra: 157 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 3 155 per måned

TOMT:

11 921 m2 Felles, eiet tomt.



Standard

Med sjøen som
nærmeste nabo...

Velkommen til Solsiden, og Sakkastadvika 8!  

Dette er en stor og gjennomført selveierleilighet,  

plassert høyt og fritt med orkesterplass mot Karmsundet.  

Boligen kan blant annet skilte med to solrike altaner,  

begge på henholdsvis ca. 19 kvadratmeter.  

Planløsningen er sosial og romslig, med alt i én etasje.  

Leiligheten er godt påkostet utover standard leveranse.  

Lekker innredning med kvalitetskjøkken og tidsriktig finish.  

Utstrakt bruk av mattlakkert eikeparkett og downlights.  

Enkel adkomst fra bakkeplan opp til tredje etasje via heis.  

Drømmer du om en lettstelt leilighet ved sjøen,  

kan dette være midt i blinken for deg.
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Stue og kjøkken i romslig og sosial løsning. De store vindusflatene lar utsikten komme til sin rett.  

Adkomst til to altaner vendt hhv mot sydvest og nordvest.
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Stuen har mange innredningsmuligheter.
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God plass til stor spisegruppe.
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Delikat og tidløs kjøkkeninnredning fra HTH med integrerte hvitevarer.
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Hovedsoverom med skyvedørsgardeobe, walk-in-closet og eget baderom.
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Over: Walk-in-closet tilknyttet hovedsoverom. Under og til høyre: Bad tilknyttet hovedsoverom.
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Over: Baderom nr. 2. Under: Soverom nr. 2.
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Romslig forstue, som kan omgjøres til soverom nr. 3 om ønskelig.
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Sydvestvendt, overbygget altan med spektakulær utsikt mot sundet.
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Nordvestvendt altan med ettermiddagssol.
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Dronebilde av begge altanene.
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Det er anlagt sjøpromenade like nedenfor leiligheten.
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Vakker kveldsstemning...
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Haugesund
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Fantastiske
Solsiden!

Leiligheten ligger vakkert og maritimt til i området på Haugesunds solside,  

nedenfor Salhusvegen, med fantastiske utsiktsforhold mot Karmsundet  

og Karmsund Bru. Nærområdet er tilrettelagt for uteliv og rekreasjon  

med blant annet strandpromenade og friområder.  

Det er kort vei inn til alle fasilitetene i sentrum (ca. 5 minutter med bil),  

gode shoppingmuligheter på Oasen Storsenter og flott turområde  

i Norheimskogen. Boligen er tilknytttet Lillesund (1-7 kl.)  

og Håvåsen (8-10 kl.) skolekrets.



Planløsning

Innhold
Selveierleilighet beliggende i 3. etasje, som inneholder: 

Stue/kjøkken med utgang til 2 balkonger, 2 soverom, garderoberom/walk-in-closet,

forstue (eventuelt soverom nr. 3), 2 bad, vaskerom og gang. 

I tillegg medfølger 2 parkeringsplasser i garasje, samt én sportsbod. Den ene

parkeringsplassen er i samme bygg som leiligheten
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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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Del 2 - Sakkastadvika 8

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

Oppdragsnummer:
219134

Adresse:
Sakkastadvika 8, 5538 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 36 Bnr. 662 Snr. 44 i Haugesund kommune
Sameiebrøk 159/9692

Eiers navn:
Kari Bente Nesvik

Prisantydning:
6 950 000,-

Kjøpers omkostninger:
173 750,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
7 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
182 102,- (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:
3 155,- per mnd.
Fellesutgiftene inkluderer grunnpakke fra
Altibox, felles bygningsforsikring (utvendig),
garasje, oppvarming via felles bårehull og
vannbåren varme, forvarming varmtvann, lys
garasje og fellesområder, drift/vedlikehold
fellesområder, og utvendig vedlikehold av
leilighet inkl. maling.

Eiendomstype:
Selveierleilighet

Eierform:
Selveier

Utleie:
Ved bortleie av seksjoner skal styret og
forretningsfører skriftlig underrettes om ny
leietaker. Dette gjelder også ved utleie av
tilleggsdeler. Dersom en sameier leier ut sin
bolig skal hun/han påse at leietaker skriftlig
forplikter seg til å følge sameiets vedtekter,
ordensregler, samt vedtak fattet av
sameiermøtet og styret.

Standard:
Entréen gir umiddelbart et godt førsteinntrykk.
Her er det god plass til yttertøy og sko. Videre
ankommer du forstue og en stor gang med
adkomst til de fleste rommene i leiligheten.
Forstuen kan eventuelt gjøres om til et tredje
soverom. 

Stuen er meget romslig og lysrik. De store
vindusflatene lar den fantastiske utsikten
komme til sin rett. Herfra er det utgang til de to
balkongene mot hhv sørvest og nordvest, som
fungerer som forlengelser av stuen på varme
sommerdager. Her kan dere nyte solen fra
formiddagen og spise kveldsmat til
fargesprakende solnedganger. 

Kjøkkenet er plassert i sosial åpen løsning mot
stuen. Innredningen er fra
kvalitetsleverandøren HTH, og her er integrerte
høykvalitetshvitevarer fra AEG: Kombinert
damp/stekeovn, kombinert mikro/stekeovn,
påkostet kjøleskap med soner og XXL
oppvaskmaskin med bestikkskuff. Praktisk
kjøkkenøy med barløsning. 

Leiligheten har to gode soverom.
Hovedsoverommet har skyvedørsgarderobe,
walk-in-closet og eget bad. Badet er helfliset og
inneholder dusjnisje med glassvegger,
veggmontert klosett og dobbel servant nedfelt
i baderomsinnredning med skuffer. Det er
varme i gulvet. 

Bad nr. 2 i samme utførelse som bad nr. 1. Her
er veggmontert klosett, dusjnisje med
glassdører og servant nedfelt i
baderomsinnredning med skuffer. Varme i gulv. 

I tillegg har leiligheten separat vaskerom.

Areal:
P-rom: 157 m2

Bra: 157 m2

P-rom innhold:
Samtlige rom er primærareal.

Arealet er beregnet av ansvarlig megler.

Byggeår:
2015

Antall soverom:
2 soverom

Antall rom:
4 rom

Etasje:
3.etg.

Parkering:
Det medfølger to parkeringsplasser; Én plass i
garasjeanlegg i samme bygg som leiligheten,
samt én i garasjeanlegg like ved.  

Ved bortleie av parkeringsplass skal styret og
forretningsfører skriftlig underrettes om ny
leietaker. P-plasser som utgjør tilleggsdel til den
enkelte seksjon kan ikke overdras uavhengig av
seksjonen.

Byggemåte:
Bygget er oppført med betongdekker, kledd
med trepanel.

Tilstandsrapport:
Det er ikke foretatt en fagkyndig teknisk
vurdering av boligen, og interessenter bør
derfor gjennomgå eiendommen med ekstra
nøysomhet, gjerne sammen med fagkyndig.

Oppvarming:
Oppvarming hovedsakelig via vannbåren varme
fra felles borehull som går i viftekonvektor. For
øvrig elektrisk oppvarming.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.
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Energimerking:
Boligen er energimerket A - ORANSJE

Beskaffenhet:
Sameiets fellestomt er utrolig flott opparbeidet!
Her har tanken vært å skape et sosialt
fellesområde med sittegrupper, lekeplass, plen
og beplantning. Like nedenfor er det anlagt
trivelig sjøpromenade.

Tomteareal:
11 921 m2

Tomt/Eierform:
Felles, eiet tomt.

Overtakelse:
Overtakelse av boligen etter nærmere avtale
mellom partene.

Formuesverdi:
859 368,- for 2018

Kommunale avgifter:
14 403,- 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  leilighetsbygg foreligger, datert
20.01.2016.

Diverse:
Boligen er del av Sameiet Solsiden. Vi
oppfordrer alle interessenter til å sette seg
godt inn i sameiets vedtekter, husordensregler,
regnskap og innkalling/protokoll fra tidligere
sameiermøter. 

Boligen har innlagt Altibox fra Haugaland Kraft,

med mulighet for alle multimedialøsninger som
tilbys her. 

Det er tillatt med én hund eller katt per leilighet. 

Selger opplyser at det har vært fukt i utvendig
bod ved garasjeanlegget. Utbygger har satt inn
ekstra lufteventil og selger opplyser videre at
dette har hjulpet betraktelig.

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:
Heftelser i eiendomsrett: 
1937/1552-1/46 15.09.1937 ERKLÆRING/AVTALE 
Bestemmelse om veg 
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE 
Overført fra: KNR: 1106 GNR: 36 BNR: 662 
2001/5593-1/46 02.11.2001 JORDSKIFTE 
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE 
Overført fra: KNR: 1106 GNR: 36 BNR: 662 
2007/606684-2/200 30.07.2007
BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE 
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1106 GNR: 36 BNR: 15 
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1106 GNR: 36 BNR:
630 
Med flere bestemmelser 
Bestemmelse om veg 
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE 
Overført fra: KNR: 1106 GNR: 36 BNR: 662 
2012/19765-2/200 09.01.2012 BESTEMMELSE
OM VEG 
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1106 GNR: 36 BNR: 15 
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE 
Overført fra: KNR: 1106 GNR: 36 BNR: 662 
2012/1041096-1/200 06.12.2012 BESTEMMELSE

OM BÅTPLASS 
Rettighetshaver: ENTER SJØSIDEN AS 
ORG.NR: 914 452 031 
Bestemmelser om rett til å kjøpe båtplasser 
Bestemmelse om at bobestyrer representerer
rettighetshaver 
er slettet. Rettet etter tingl. § 18. 12.11.2015
BRN 
Med flere bestemmelser 
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE 
Overført fra: KNR: 1106 GNR: 36 BNR: 662 
2013/503210-1/200 19.06.2013 ** TRANSPORT
AV RETTIGHETSHAVER 
TIL: ENTER SAKKESTAD AS 
ORG.NR: 998 739 284 
FRA: JONAS OG KRISTINE HELGELANDS
DØDSBO 
LØPENR: 13485569 
2015/1005897-1/200 29.10.2015 ** TRANSPORT
AV RETTIGHETSHAVER 
FRA: ENTER SAKKESTAD AS 
ORG.NR: 998 739 284 
TIL: ENTER SJØSIDEN AS 
ORG.NR: 914 452 031 
2014/253634-1/200 27.03.2014 BEST. OM
ADKOMSTRETT 
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1106 GNR: 36 BNR: 4 
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1106 GNR: 36 BNR:
630 
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1106 GNR: 36 BNR:
679 
Gjelder også fremtidige fradelte parseller 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE 
Overført fra: KNR: 1106 GNR: 36 BNR: 662 
2014/253634-2/200 27.03.2014 ERKLÆRING/
AVTALE 
Allmenheten har bruksrett til gang-og sykkelsti 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE 
Overført fra: KNR: 1106 GNR: 36 BNR: 662 

EIENDOMMENS RETTIGHETER 
Servitutter: 2016/990409-1/200 27.10.2016
ERKLÆRING/AVTALE Rettighet hefter i: KNR:
1106 GNR: 36 BNR: 15 Bestemmelse om
gjesteparkering GJELDER DENNE
REGISTERENH. MED FLERE
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Konsesjonsplikt:
Det er ingen konsesjonsplikt ved kjøp av denne
boligen.

Forretningsfører:
Svein Johnsen

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Prosentsats: 1,25%. 
Markedspakke: kr. 20 900,- 
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:
2019-04-12

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
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Vedtekter
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Vedtekter
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Vedtekter
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Vedtekter
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Vedtekter
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Vedtekter
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Vedtekter
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Vedtekter
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Vedtekter
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Vedtekter
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Ordensregler
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Ordensregler
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Ordensregler
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Ordensregler
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Årsberetning 2017/2018
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Årsberetning 2017/2018

64



Årsberetning 2017/2018
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Årsberetning 2017/2018
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Budskjema
For eiendommen: Sakkastadvika 8, 5538 Haugesund
Gnr. 36 Bnr. 662 Snr. 44 i Haugesund
Oppdragsnummer: 219134
basert på salgsoppgave datert 2019-04-12
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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


