
Prisant: 5 200 000 + omkHaugesund - Lysskar
Viervegen 42, 5535 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/Partner

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. 35 Bnr. 1255

i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 5 200 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 237 m2

Bra: 274 m2

TOMT:

1 063 m2 eiet tomt.



Standard

Velkommen til
Viervegen 42!

Enebolig med gode kvaliteter, oppusset i de senere år. Boligen er hovedsaklig innredet

med parkett og fliser på gulv. Malte og tapetserte overflater på vegger.
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1.etasje: Kjøkkeninnredning fra Schmidt og integrerte hvitevarer fra Miele som oppvaskmaskin, kaffemaskin, kombiovn, komfyr, induksjonstopp,

mikrobølgeovn, vinskap og tallerkenvarmer. Dobbelt kjøleskap med vann, isbitmaskin og fryser fra merket SMEG medfølger i handelen.
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1.etasje: Kjøkkenet har benkeplate av steinkompositt og barløsning.
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1.etasje: Stue med plass til flere sittegrupper og peisovn.
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1.etasje: Hovedsoverom med utgang til balkong og garderobeskap.
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1.etasje: Soverom.
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Loft: Loftstue med spotter i tak.
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Loft: Romslig soverom.
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Loft: Romslig soverom og bad med wc, badekar, varmtvannstank og servant.
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U-etasje: Kjellerstue med peisovn. Biljardbord, hyllesystem med hjemmekinoanlegg.
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U-etasje: Kjellerstue og soverom.
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U-etasje: Helfliset bad som inneholder vegghengt wc, dusjvegger og baderomsinnredning med servant.
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Utgang fra stue til delvis overbygget terrasse med sibirsk lerk som terrassegulv. Strømuttak for jacuzzi.

30 30HAUGESUND VIERVEGEN 42



31 31HAUGESUND VIERVEGEN 42



Fugleperspektiv
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Haugesund
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Her vil  
dere trives... 

Tilbaketrukket og meget barnevennlig område. Eiendommen ligger i enden av blindveg

og grenser til friområde. 

Umiddelbar nærhet til flotte turområder. Flott tursti over til Brakahaug og videre til

Skåredalen, samt kort avstand til både Hemmingstad og Vardafjellet. 

Kort, trygg og rolig skolevei til Rossabø skole (1.-7. klasse), Brakahaug skole (1.-7. klasse)

og Håvåsen ungdomsskole ( 8.-10. klasse). Videre er det kort avstand til Lysskar

barnehage og Rossabø FUS.  

Avstand til Raglamyr er kort. Her finner du det meste av det du trenger av butikker i

ulike bransjer (alt fra møbler til babyutstyr), i tillegg til et stort kjøpesenter med over 70

butikker. Her kan du nyte en bedre lunsj, finne antrekket til lørdagskvelden, kjøpe rimelig

og bra sportsutstyr i tillegg til å ta storhandelen til uken som kommer.   

Gode kommunikasjonsforbindelser via Floravegen med 4 avganger i timen.



Planløsning

Innhold
Stor og velholdt enebolig i etablert og barnevennlig boligområde. Boligen er betydelig

oppusset og fremstår som flott og moderne. 

Boligen er innredet over 3 etasjer og inneholder: 

U-etasje:  

Hall med trapp, garasjerom, 2 boder, bad med wc/dusj/servant, 2 soverom og

kjellerstue. 

1.etasje: 

Garderobe, vaskerom, bad med wc/dusj/servant, 2 soverom og stue med åpen

kjøkkenløsning. 

Loft: 

Trapperom, bad, 2 soverom og loftstue. 

I tillegg har boligen uthus på 12 m2 (BRA).
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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 125 m2

U.

BRA 102 m2

1.



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

BRA 47 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 47 m2
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
218424

Adresse:
Viervegen 42, 5535 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 35 Bnr. 1255 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Cecilie Rørvik og Nils Hakon Piene

Prisantydning:
5 200 000,-

Kjøpers omkostninger:
130 000,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
142 352,- (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

Standard:
Enebolig med gode kvaliteter, oppusset i de
senere år. Boligen er hovedsaklig innredet med
parkett og fliser på gulv. Malte og tapetserte
overflater på vegger. 

U-etasje:  
Kjellerstue med peisovn. Biljardbord,
hyllesystem med hjemmekinoanlegg (kanon,
lerret, surround-anlegg med JBL høytalere,
forsterker fra Hardon-Kardon), dette utstyret
medfølger i handelen. Spotter i tak. 

2 soverom. 

Helfliset bad som inneholder vegghengt wc,

dusjvegger og baderomsinnredning med
servant. 

1.etasje: 
Stue med plass til flere sittegrupper og
peisovn. Utgang til delvis overbygget terrasse
med sibirsk lerk som terrassegulv. Strømuttak
for jacuzzi. 

Åpen kjøkkenløsning fra stue. Kjøkkeninnredning
fra Schmidt og integrerte hvitevarer fra Miele
som oppvaskmaskin, kaffemaskin, kombiovn,
komfyr, induksjonstopp, mikrobølgeovn, vinskap
og tallerkenvarmer. Dobbelt kjøleskap med
vann, isbitmaskin og fryser fra merket SMEG
medfølger i handelen. Benkeplate av
steinkompositt og barløsning. 

Hovedsoverom med utgang til balkong og
garderobeskap. 

Garderoberom. 

Helfliset bad som inneholder wc, dusjnisje med
glassvegg og baderomsinnredning med
servant, god lagringplass i skuffer og
overhengende speil med belysning. 

Vaskerom med fliser på gulv og malte
overflater på vegger. Innredt med skap og
benkeplate med nedfelt servant og åpning til
både vaskemaskin og tørketrommel. Opplegg
for vaskemaskin. Utgang til terrasse. 

Loft: 
Loftstue med spotter i tak. 

2 romslige soverom. 

Bad med vinylbelegg på gulv og malt med
våtromsmaling på vegger. Det inneholder wc,
badekar, varmtvannsbereder og servant.
Badekar og blandebatteri er montert i 2018.

Areal:
P-rom: 237 m2

Bra: 274 m2

P-rom innhold:
U-etasje: Bad, hall m/trapp, kjellerstue og 2
soverom. 
1.etasje: Bad, stue/kjøkken, vaskerom og 2

soverom. 
Loft: Bad, loftstue, trapperom og 2 soverom.

Bruksareal per etasje:
U-etg. 125 kvm. 
1.etg. 102 kvm. 
2.etg. 47 kvm.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1986

Antall soverom:
6 soverom

Parkering:
Parkering i garasje og ellers på egen tomt.

Byggemåte:
Boligen er oppført i grunnmur i betong,
trekonstruksjon som utvendig er kledd med
trepaneler, trebjelkelag. Saltak i trekonstruksjon
tekket med betongtakstein.

Oppvarming:
Ved og elektrisk. 

Peisovn i kjellerstue og stue. Varmepumpe i
hall/stue. Varmekabler i gulv i følgende rom: 
U.etg: Kjellerstue, hall, garderobe, bad og
soverom 
Hovedetg: Bad, vaskerom og kjøkken 

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket F - ORANSJE

Beskaffenhet:
Tomten er opparbeidet med asfalt i gård og
plen med planter og busker. 

Hele eiendommen er regulert til bolig og det
kan søkes om fradelt boligtomt på øvre del av
eiendommen. Det er kommunen som avgjør
først ved søknad om det godkjennes fradelt,
risiko er i så tilfelle på kjøpers ansvar. 

Tomteareal:
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1 063 m2 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

Ligningsverdi:
940 894,- for 2017

Kommunale avgifter:
18 296,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av
vannforbruk i Haugesund kommune og avvik vil
forekomme. Renovasjonsavgiften er inkludert.

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 nett.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for nybygg (enebolig med garasje),
datert 17.09.1987, 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. 

Selger opplyser at det er en velforening i
området som er aktiv. Denne har årskontigent
på kr. 200,-. De organiserer dugnader o.l.  

Boligen har innlagt Altibox fra Haugaland Kraft,
med mulighet for alle multimedialøsninger som
tilbys her.

Vesentlige mangler:
Soverom i u-etasje: Vinduet tilfredsstiller ikke
krav til 10% lys-inngang av gulvareal.

Regulering:

Eiendommen ligger i et område hovedsakelig
regulert til boligformål. Kopi av
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.
Tinglyste forhold/servitutter:
Heftelser i eiendomsrett: 
1985/694-1/46 11.02.1985 Erklæring/Avtale 
Rett for kommunen til å anlegge og
vedlikeholde ledninger m.m.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn 2 mål, og
er dermed fritatt fra konsesjonsplikten.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Prosentsats: 1,3%. 
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
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:
2018-09-20

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/Partner
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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Budskjema
For eiendommen: Viervegen 42, 5535 Haugesund
Gnr. 35 Bnr. 1255 i Haugesund
Oppdragsnummer: 218424
basert på salgsoppgave datert 2018-09-20
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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


