
Prisant: 1 390 000 + omkHaugesund - Søre Bydel
Salhusvegen 127 C, 5538 Haugesund



HAUGESUND SALHUSVEGEN 127C2

                                                                       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

Å kjøpe eiendom
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MariusKallevik
Eiendomsmegler MNEF

T: 90 77 69 49

marius@meglerhuset-rele.no

Marius Kallevik er daglig leder og Eiendomsmegler i 

Meglerhuset Rele - Til tross for sin unge alder har han 

opparbeidet seg bemerkelsesverdig mye kunnskap og 

erfaring innenfor mange felt. Vi har en teori om at 

Marius er født med en gedigen indre «drive». Marius har 

bachelor i eiendomsmegling ved BI i Stavanger og 10 

års erfaring.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:



4 HAUGESUND SALHUSVEGEN 127C



Innhold
Eiendommen  _______  s 6

Nøkkelinfo  _______  s 8

Høydepunkt  _______  s 10

Nærområde  _______  s 14

Teknisk info og skjema  _______  s 24

Budskjema  _______  s 47

5HAUGESUND SALHUSVEGEN 127C



6 HAUGESUND SALHUSVEGEN 127C



Del 1 - Salhusvegen 127 C

Eiendommen
Bilder  -  Området
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Tomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 35 Bnr. 174

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 390 000 + omk.

TOMT:

620.5 m2 eiet tomt



Høydepunkt

Boligtomt med 
utsiktsmuligheter

Boligtomt i et attraktivt og barnevennlig boligområde i Søre Bydel. Mulighet for utsikt fra 

eventuell andre etasje. 

Iht. reguleringsbestemmelsene er det mulighet for oppføring av ene- og tomanssbolig 

over 2 etasjer (1/5 av snitt nettoareal) + garasje (en etasje). Det er videre klargjort for 

offentlig vann og avløp, da tomten allerede er bebygget (tiltenkt revet). 

Trivelig boligområde med nærhet til bl. a. barnehage, skoler og idrettsanlegg.
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Deler av tomten strekker seg over asfaltert vei (venstre side) 
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Tomtemarkeringen er kun ment som en illustrasjon, og er ikke nøyaktig
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Tegning fra Urbanhus. Se også vedlagt mail om tomteutnyyttelse lenger bak i prospektet (dette er ikke byggemeldt og megler/selger tar ikke 

ansvar for eventuelle feilvurderinger fra Urbanhus)

16 HAUGESUND SALHUSVEGEN 127C



17HAUGESUND SALHUSVEGEN 127C



Tegning fra Urbanhus
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Tegning fra Urbanhus
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Nærområde: Salhusvegen hjemmebakeri, Lillesund skole og Oasen Storsenter
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Haugesund
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Attraktivt og 
barnevennlig 
boligområde
Tomtene ligger i et populært, rolig og barnevennlig boligområde i søre bydel. Mulighet for 

utsikt fra eventuell andre etasje.

Her har du nærhet til blant annet Pernille barnehage, Lillesund skole (1-7 kl.), Håvåsen 

skole (8-10 kl.) og Sakkestad Idrettsanlegg.

Salhusvegen hjemmebakeriet ligger en liten spasertur unna, og matvarene kan handles 

på Kiwi som heller ikke er langt unna.

Gode kommunikasjonsforbindelser til hele Haugesund, Raglamyr, Oasen storsenter og 

Helganes flyplass.
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Del 2 - Salhusvegen 127 C

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

Oppdragsnummer:
1-0632/19

Adresse:
Salhusvegen 127 C, 5538 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 35 Bnr. 174 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Straumnes Holding AS

Prisantydning:
1 390 000,-

Kjøpers omkostninger:
34 750,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
47 502,- (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:
Tomt

Eierform:
Eiet

Beskaffenhet:
Store deler av tomten er opparbeidet. Det er 
videre oppført en enebolig på tomten, som er 
tiltenkt revet. Enkel hage i forkant av 
nåværende bolig.

Tomteareal:
620.5 m2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Vei, vann og avløp:
Vei: Eiendommen har tidligere hatt adkomst via 
Salhusvegen, men er nå tiltenkt adkomst via 
Jeppevegen. Tinglyst vegrett vil derfor ikke 
lenger være relevant (veiretten skal slettes).
Vann og avløp: Vann og avløp ligger klart, med 
private stikkledning. Se situasjonskart hvor det 
går vann/avløpsledninger «over» tomten og opp 
til nabobebyggelsen. Dette må hensynstas i 
bygging og i følge selger er det gitt tillatelse til 
å bygge inntil 4 meter fra ledningen (se 
tegninger fra Urbamhus). I vedlegget vises også 
lengden på parkeringsplass som er planlagt 
oppført over avløpsledningen. Utfyllingen er i 
følge selger godkjent av Kåre Johannesen i 
Haugesund kommune. Videre er det i følge 
selger gode muligheter for at avløpsledningen 
vil bli fjernet permanent, men at dato for dette 
foreløpig ikke er satt av Haugesund kommune.

Nabo i nord har tinglyst rettighet til 
vann/avløpsledning som så vidt går over 
eiendommen i sør-østre hjørnet – se vedlegg.

Eiendommen er per dags dato bebygd, og blir 
fakturert for abbonement på vann og avløp, i 
tillegg til feiing og eiendomsskatt. Det må likevel 
påregnes økning i de kommunale avgiftene, da 
eiendommen ikke har vært bebodd den siste 
tiden. Grunnlaget for fakturering av kommunale 
avgifter er de enkelte satser som 
kommunestyret vedtar hvert år.

I tillegg vil renovasjonsavgiften faktureres 
direkte fra Haugaland Interkommunale Miljøverk 
IKS (HIM).

Diverse:
Det står et hus på eiendommen som må søkes 
revet av kjøper.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.
Utdrag fra reguleringsbestemmelsene:
På tomtene vest for Karmsundgatas forlengelse 
forutsettes oppført ene- og tomanssboliger.

Bebyggelsen skal maksimalt være i 2 etasjer, og 
skal holdes så lav at bygningene virker 
tiltalende i seg selv og i forhold til omgivelsene. 

Hvor etasjeantall er angitt på planen skal denne 
følges. Høyden fra terreng til hovedgesims må 
ikke overstige 6,2 m, og ingen gavlvegg på 
være høyere enn 9,0 m.

Bygningene skal fortrinnsvis ha saltak med 
takvinkel 30 grader. Grupper av bygninger kan 
dog med bygningsrådets samtykke gis annen 
takform og tekking.

Bebyggelsen skal plasseres innenfor de 
regulerte byggelinjer, med møneretning som 
angitt og i det vesentlige beliggende som 
antydet på planen.

Ingen tomt må bebygges med mer enn 1/5 av 
snitt nettoareal + garasje. 

Garasjer tillates kun oppført i en etasje og med 
maksimal grunnflate på 40 m2 når det skal gis 
plass for 2 biler.
Vi oppfordrer interessenter til å sette seg 
spesielt godt inn i reguleringskart og de 
gjeldende reguleringsbestemmelsene for 
området. Kfr. megler for nærmere info.

Perspektivtegningene fra Urbanhus viser 
hvordan eiendommen er tenkt utnyttet. Dette 
vil i så tilfelle kreve dispensasjon fra gjeldene 
regulering. Urbanhus vurderer mulighetene for 
dette slik: 
- Det vil som regel ikke være noe problem å få 
dispensasjon for en noe høyre utnyttelsesgrad 
(25,36 BYA), samt dispensasjon for takform.

Forbehold:
Perspektivtegningene er ikke byggemeldt, og 
megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle 
feilvurderinger av tomteutnyttelsen fra 
Urbanhus.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
28.12.2017 - Dokumentnr: 1450517
Bestemmelse om vannledning
Rettighetshaver:  Gnr:35 Bnr:1719
Naboeiendommen har rett til å føre vann over 
eiendommen 

28.12.2017 - Dokumentnr: 1450517 
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Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver:  Gnr:35 Bnr:1719 
Naboeiendommen har rett til å føre avløp over 
eiendommen 

1949/2376-1/46 03.09.1949 
Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Gnr: 35 Bnr: 135
Eiendommen har tinglyst veirett (adkomst til 
eiendommen) 
Rettigheten skal slettes.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn 2 mål, og er 
dermed fritatt fra konsesjonsplikten (enebolig 
oppført på tomten).

Forbehold:
Forbehold:
Perspektivtegningene er ikke byggemeldt, og 
megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle 
feilvurderinger av tomteutnyttelsen fra 
Urbanhus.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: 66 188,-

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. 
Kjøper har samme rettigheter etter 
avhendingsloven uavhengig av om selger har 
tegnet boligselgerforsikring eller ikke.

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:
20.12.2019

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/

Tomten selges
"som den er - as is":
Eiendommen selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Tomten overdras 
således slik den fremstår ved besiktigelse med 
åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er 
basert på selgers opplysninger og meglers 
egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette 
seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle 
vedlegg til denne. Videre oppfordres alle 
interessenter til å sette seg inn i 
egenerklæringen fra selger som er inntatt i 
salgsoppgaven samt til å undersøke 
eiendommen nøye, gjerne sammen med 
fagkyndig person før bud inngis.

Tomten har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved tomten som selger kjente eller 
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til 
å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder 
likevel bare dersom man kan gå ut fra at det 
har virket inn på avtalen at opplysningene ikke 
ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om 
tomten, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom tomten ikke er i samsvar med 
opplysninger som er gitt i annonse, 
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på 
vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare 
dersom man kan gå ut fra at opplysningene har 
virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte 

er blitt rettet i tide.
3) Når tomten er i vesentlig dårligere stand enn 
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra 
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-
9.

Hvitvasking:
Eiendomsmeglere er underlagt lov om 
hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til 
Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om 
hvitvasking innehar også strenge regler om 
kontroll av legitimasjon fra alle parter i 
handelen, herunder, selger, kjøper og 
fullmektiger for disse.

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90776949
marius@meglerhuset-rele.no

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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Egenerklæring
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Reguleringsplan
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Servitutt
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Servitutt
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Servitutt
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Servitutt
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Vurdering tomteutnyttelse
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Situasjonsplan (innkjørsel)
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Vedtak deling av tomt
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Vedtak deling av tomt
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Vedtak deling av tomt
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Budskjema
For eiendommen: Salhusvegen 127 C, 5538 Haugesund
Gnr. 35 Bnr. 174 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0632/19
basert på salgsoppgave datert 2017-12-06
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Marius Kallevik  /  T: 90776949  /  marius@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


