
Prisant: 5 500 000 + omkHaugesund - Sørhaug
Djupaskarvegen 64, 5521 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:

Asbjørn Hovland
Eiendomsmeglerfullmektig

T: 91 30 77 90

asbjorn@meglerhuset-rele.no

Asbjørn Hovland har jobbet hos oss siden

sommeren 2016. Asbjørn har lang erfaring som

eiendomsutvikler, noe som ga en naturlig overgang

til eiendomsmeglerbransjen. Asbjørn har en

brennende stå-på-vilje og er alltid positiv.  

Han tok Bachelorgrad i Eiendomsmegling  

ved BI i Stavanger.
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 30 Bnr. 546

i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 5 500 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 269 m2

Bra: 290 m2

TOMT:

947 m2 Eiet



Standard

Deres nye
drømmehjem?

Velkommen til Djupaskarvegen 64 - En flott, særpreget enebolig med dobbel garasje.

Boligen har fra byggeåret vært i kun én families eie, og ble i sin tid tegnet i deres regi.  

I 2005 ble eneboligen påbygget og omfattende oppgradert. Den fremstår i dag som et

meget velholdt, tidsriktig og familievennlig hjem med smarte løsninger og

kvalitetsmessige komponenter.  

Her er utstrakt bruk av eikeparkett, fliser, innvendige trapper i eik, samt downlights.

Utvendig kan det nevnes utbredt bruk av sinkmaterialer på fasade,  

samt i detaljer som ventiler, renner og pipebeslag. Taket ble tekket i 2005 med  

Alta skifer. Boligen har en spennende og svært gjennomtenkt utforming,  

med halvetasjer og spesielt mange naturlige lyskilder.  

Sistnevnte går som en rød tråd gjennom bygget.
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Hovedstuen er et utrolig behagelig rom, med storevindusflater, meget god takhøyde og koselig peis.
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Stue og kjøkken i åpen løsning skaper en romslig og sosial arena.
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Lekker, påkostet benkeplate i stein.
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Stort kjøkken med flott innredning fra IKEA. Integrerte hvitevarer og side-by-side kjøleskap.
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Hovedetasjen består av to halvetasjer. I øvre halvetasje er det tv-stue med skråtak. Fra tv-stuen er det videre trapp opp til loftsetasjen.
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Koselig tv-stue med takvindu.
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Over og under: Helfliset baderom i hovedetasje med badekar og dusjkabinett. Til høyre: Gjeste-WC
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Stort og flott bad i kjelleretasjen.
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Over/under: Loftsetasje med to soverom. Til venstre: Kjelleretasje med stue, 3 soverom, bad, vaskerom og gang.
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Boligen har til sammen 5 soverom!
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Entré med garderobeskap.
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Eiendommen har gode parkeringsmuligheter i dobbel garasje og stort gårdsrom.
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Haugesund
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Gangavstand til
det aller meste!

Eiendommen ligger flott til i et veletablert og populært boligområde på Sørhaug.  

Det er stengt for gjennomgangstrafikk i enden av Djupaskarvegen, mot Fjellvegen.

Eiendommen sokner til Solvang skole, og det er kort gangavstand til både  

Solvang skole, Vardafjellet videregående skole og Presthaug barnehage.  

Til tross for at boligen ligger i et rolig og barnevennlig strøk, tar det kun  

ca. 12 minutter å spasere ned til alle fasilitetene til sentrum!  

Det er også kort gangavstand til Haugesund Stadion. 

Ca. 10 minutters gange til matbutikk (SPAR Sørhaug) med ferskvaredisk,  

og ca. 15 minutters gange til søndagsåpen Rema 1000 på Solvang senter,  

samt Trimeriet treningssenter. Sørhaug Dame- og Herrefrisør ligger  

et steinkast fra eiendommen. 

Flotte rekreasjonsområder finner du også like ved.  

Turen til Vardafjellet er ideell om man har små føtter på slep,  

med spennende bunkerser langs veien og panoramautsiktspunkt  

mot byen og havet på toppen.  

I Djupadalen finner dere et nettverk av veier og stier som blir flittig brukt året rundt.

Herfra er det forbindelse til blant annet Steinsfjellet, Kattanakk og Orkjå.  

Nevnes bør selvfølgelig også idylliske Eivindsvatnet, hvor folk samles om sommeren  

for piknik og bading. Det går vei/sti rundt hele vannet.



Planløsning

Innhold
Enebolig oppført over tre plan, hvorav hovedetasjen består av to halvplan. Boligen

inneholder: 

1. etasje (hovedplan består av to halvetasjer): Gang/entré, stue/spisestue, kjøkken, tv-

stue, baderom, gjeste-wc, soverom (pt benyttet som garderoberom). 

Underetasje: 3 soverom, kjellerstue, baderom, vaskerom, garderoberom og gang med

trapp. 

Loftsetasje: Soverom/kontor og loftstue/soverom. 

I tillegg er det oppført dobbelgarasje med bod tilknyttet boligen (BRA på 39 m2).
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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 139 m2

1.

BRA 109 m2

U.



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

BRA 42 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 42 m2
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Del 2 - Djupaskarvegen 64

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

Oppdragsnummer:
218599

Adresse:
Djupaskarvegen 64, 5521 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 30 Bnr. 546 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Atle Lande

Prisantydning:
5 500 000,-

Kjøpers omkostninger:
137 500,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
149 852,- (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: 
Hovedetasjen består av to halvetasjer. Det
første som møter deg når du trer over
dørterskelen er en entré/gang av god størrelse,
med flislagt gulv/varmekabler og
skyvedørsgarderobe for oppbevaring av
yttertøy. Fra gangen er det adkomst til gjeste-
wc. 

Videre ankommer du stue/spisestue med åpen
kjøkkenløsning - En romslig og sosial arena.
Stuen har særdeles god takhøyde, peisovn og
lekre detaljer, som dekorativ eikekledning på
deler av vegg, samt integrert lys i fliser på gulv
rundt peisovnen. 

Stort, lekkert kjøkken fra Ikea med integrerte
hvitevarer og benkeplate i stein. Side-by-side-
kjøleskap medfølger. Godt med
oppbevaringsplass! 

Hovedetasjen har ett soverom, pt benyttet
som garderoberom. Rommet er innredet med
praktisk garderobeinnredning for klær og sko.
Innredningen medfølger i handelen.
Soverommet er tilknyttet helfliset baderom
med dusjkabinett, badekar og Schmidt
baderomsinnredning. Vegghengt klosett og
bolleservant montert på innredning med
skuffer. 

Fra hovedetasjen er det utgang til sydvendt
terrasse i betong, belagt med fliser. 

Trapp opp til øvre halvetasje med skråtak. Her
er det tv-stue. 

Fra tv-stuen er det trapp opp til loftsetasjen.
Her finnes soverom/kontor og loftstue. Etasjen
har skråtak. 

I underetasjen finnes 3 gode soverom.
Hovedsoverommet har eget garderoberom.
Hele etasjen, med unntak av vaskerom, har
flisbelagt gulv med varmekabler. Trivelig
kjellerstue med tv-uttak. 

Meget romslig bad i underetasjen, med flislagt
gulv, dusjkabinett, veggmontert klosett, dobbel
servant med underskap, ytterligere tre
høyskap, samt innfelt hylle med glasselementer
i vegg. 

Vaskerom med opplegg for vaskemaskin og
plass til tørketrommel. Innredning med skap og
vask. Oso varmtvannsbereder, ny i 2005. 

Overflater:  
Gulv: Hovedsakelig parkett og flis. Belegg på
vaskerom. Fliser på baderom/wc. 
Vegger: Gjennomgående malte bygningsplater.
Flott glassparti i stue med opphøyet del mot
sør, i tillegg til eikekledning på deler av vegg. 
Fliser på bad. 
Himlinger: Gjennomgående malte flater. 

For øvrig kan boligen skilte med: 
- Sentralstøvsuger 
- Villavent 
- Automatsikringer 
- Ny type strømmåler 
- Boligalarm med tilknytning til alarmsentral
(kjøper må eventuelt tegne nytt abonnement) 
- Opplegg for Get (kabel) og Altibox (fiber)

Areal:
P-rom: 269 m2

Bra: 290 m2

P-rom innhold:
Alle rom, med unntak av walk-in-garderobe
tilknyttet soverom i kjelleretasje, er primærrom.

Bruksareal per etasje:
Kjelleretasje: 109 m2 
1. etasje: 139 m2 
Loftsetasje: 42 m2

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1973

Modernisert:
2005

Antall soverom:
5 soverom

Antall rom:
8 rom

Parkering:
Parkering i egen garasje, samt gode
parkeringsmuligheter i gårdsrom.
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Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: 
Enebolig: 
Antatt fundamentert på stabile masser.
Drenering fra 2005. Yttervegger i bindingsverk.
Kledning ny i 2005. Isoler vinduer i hele boligen.
Ytterdører og terrassedører av tre. Garasjeport
i stål. Tak tekket nytt i 2005, ifølge eier. Ny
takpapp, lekter og flott Alta skifer. Understreker
at taket kun er besiktiget fra bakkenivå. Pipe i
leca elementer. 

Garasje: 
Garasjen er isolert. Det er i tillegg installert
Norak panel, som er et produkt som blir brukt i
olje 
industrien. To garasjeporter i stål, som begge
fungerer som tiltenkt. Betonggulv. Stor bod for 
lagring i garasjen østre del. 

Se tilstandsrapport for en mer detaljert
beskrivelse av boligens tekniske tilstand. 

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

Oppvarming:
Elektrisk oppvarming, samt vedfyring. Boligen
har to varmepumper (luft/luft). Det er
varmekabler på kjøkken, bad, gang/vindfang og i
hele underetasjen. Det er installert
villaventanlegg i boligen.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket E - GUL

Beskaffenhet:
Flott opparbeidet tomt med asfaltert gårdsrom
med noe belegningsstein. Det er satt opp
hundegård ved siden av garasjen. 

Tomteareal: 
947 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

Ligningsverdi:
913 000,- for 2016

Kommunale avgifter:
19 428,- 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 (via private stikkledninger).

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger for nybygg enebolig,
datert 27.09.1973. Videre er det utstedt
ferdigattest for fasadeendring og tilbygg,
datert 14.05.2013. Det foreligger godkjenning
om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel,
vedrørende innredning av kjelleretasje og
loftsetasje, datert 22.02.2019.

Diverse:
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 næring/industri. Kopi
av reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Heftelser i eiendomsrett: 
1965/390-1/46 11.02.1965 ERKLÆRING/AVTALE 
Rettighetshaver: Televerket 
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/
kabler/grøfter m.v. 
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE: Denne servitutten er ikke funnet ved
søk hos verken Kartverket eller Digitalarkivet. 

1972/2827-2/46 15.09.1972 BESTEMMELSE OM
VEG 
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1106 GNR: 30 BNR:
547: Naboeiendommen (gnr. 30 bnr. 547),
Djupaskarvegen 64B, har veirett over
Djupaskarvegen 64, langs østre grense til
Djupaskarvegen.

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.
2800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP
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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:
2019-03-11

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:
Asbjørn Hovland
Eiendomsmeglerfullmektig
Tlf: 91 30 77 90
asbjorn@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Torbjørn Håvås Tjønn

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

51



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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Godkjenning bruksendring
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Godkjenning bruksendring
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Godkjenning bruksendring
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Ferdigattest
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Ferdigattest
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Budskjema
For eiendommen: Djupaskarvegen 64, 5521 Haugesund
Gnr. 30 Bnr. 546 i Haugesund
Oppdragsnummer: 218599
basert på salgsoppgave datert 2019-03-11



78 78HAUGESUND DJUPASKARVEGEN 64





DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Asbjørn Hovland  /  T: 91 30 77 90  / asbjorn@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


