
Prisant: 2 990 000 + omkHaugesund - Søre bydel
Hansastø 22, 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:

Marius Kallevik
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.
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Leilighet

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 35 Bnr. 1563 Snr. 4

i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 2 990 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 100 m2

Bra: 104 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 1 400 per måned

TOMT:

1 233 m2 Eiet, felles



Standard

Med sundet som
nærmeste nabo...

Velkommen til Hansastø 22 - en trivelig og innholdsrik leilighet med nydelig utsikt til

Karmsundet. Boligen ligger i fremste rekke, med utgang til lun og vestvendt terrasse.

Her kan dere nyte solen, i le for vinden, med orkesterplass  

mot det yrende båtlivet utenfor. 

Leiligheten holder en gjennomgående god standard, er hovedsakelig innredet  

med eikeparkett på gulv, samt vegger og tak i lyse, lette farger.  

Medfølgende garasjeplass i felles anlegg. Det er trappefri, direkte adkomst til leiligheten

via garasjeanlegget. Attraktiv og maritim beliggenhet!
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Stig på! Den store entreén gir et godt førsteinntrykk. God plass til yttertøy og sko.
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Stuen er romslig og luftig, med store vindusflater. 

Gasspeis og utgang til vestvendt terrasse.
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Pent kjøkken med plass til frokostbord. Tidløs innredning med integrert stekeovn og platetopp.
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Hovedsoverom med stor garderobeløsning.
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Soverom nr. 2. Perfekt som barnerom, gjesterom eller kontor.
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Leiligheten har baderom, gjestetoalett og vaskerom.
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Herlig, solrik terrasse hvor dere kan nyte den flotte utsikten i le for vinden.
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Sosialt opparbeidet fellesareale.
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Haugesund
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Her vil  
dere trives...
Tenk deg å bo i en leilighet beliggende helt i sjøkanten.  

Solen kan nytes på vestvendt terrasse, en kan følge båttrafikken langs Karmsundet,  

og rett og slett nyte tilværelsen. Alt dette i et attraktivt, rolig og maritimt villaområde  

i Haugesund.  

Med bil er det kun 6-8 små minutters kjøring til Haugesund sentrum. Oasen Storsenter

ligger ca. 5 minutt fra boligen din og det tar deg ca 5. minutt å komme til Raglamyr og

Amanda Storsenter. 

Boligen har videre nærhet til blant annet skole, barnehage og idrettsanlegg.   

Gode kommunikasjonsforbindelser  til hele Haugesund, Raglamyr, Oasen storsenter og

Helganes flyplass. 

På Hansastø ligger forholdene tilrette for et komfortabelt liv.



Planløsning

Innhold
Leiligheten ligger i 2. etasje, og inneholder: 

Gang, gjestetoalett, hovedsoverom m/adkomst til bod, soverom, baderom m/wc/vask/

dusj, vaskerom, stue m/utgang til terrasse, kjøkken. 

I tillegg medfølger én garasjeplass, samt to boder i felles anlegg (én i garasjeanlegg og

én i trapperom). 

Det er trappefri, direkte adkomst til leiligheten via garasjeanlegget.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 104 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 104 m2
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Del 2 - Hansastø 22

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

Oppdragsnummer:
219265

Adresse:
Hansastø 22, 5538 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 35 Bnr. 1563 Snr. 4 i Haugesund kommune
Sameiebrøk 112/769

Eiers navn:
Maren Gjelstad Fauskanger og Kjell Magne
Fauskanger

Prisantydning:
2 990 000,-

Kjøpers omkostninger:
74 750,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
7 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
83 102,- (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:
1 400,- per mnd.
Husleien inkluderer grunnpakke fra Get (tv og
internett), felles forsikring fra bygningsmassen
og avsetning til fremtidig vedlikehold.

Eiendomstype:
Leilighet

Eierform:
Selveier

Utleie:
Fremleie av boligen er tillatt ihht sameiets
vedtekter. Sameiets styre skal underrettes
skriftlig om alle leieforhold. Det samme gjelder
leietakers navn og kontaktinformasjon.

Standard:
Stue innredet med eikeparkett på gulv.
Skyvedør ut til lun terrasse med fantastisk
utsikt. Flott gasspeis og innebygd bokhylle. 

Kjøkken innredet med eikeparkett på gulv. Hvit
kjøkkeninnredning med frofilerte fronter og
fliser over benkeplaten. Dette har integrert
stekeovn og platetopp (induksjon). Downlights i
tak. 

Fullfliset baderom som har varmekabler i gulv.
Dette har toalett, seksjon med nedfelt servant
og dusjnisje. Downlights i tak. 

Hovedsoverom innredet med eikeparkett på
gulv, samt skyvedørsgarderobe. Adkomst til
bod. 

Soverom innredet med eikeparkett på gulv,
samt garderobeskap. 

Gjestetoalett innredet med fliser på gulv. Dette
har toalett og servant. 

Vaskerom innredet med fliser på gulv, som har
varmekabler. Praktisk innredning, samt
utslagsvask. 

Gang innredet med eikeparkett på gulv. God
plass til å henge av seg. Downlights i tak.

Areal:
P-rom: 100 m2

Bra: 104 m2

P-rom innhold:
Samtlige rom er P-rom, med unntak av boder.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1998

Antall soverom:
2 soverom

Antall rom:
3 rom

Etasje:
2.etg.

Parkering:
Medfølgende garasjeplass i felles anlegg. 

Ladepunkt for el-bil skal i følge styreleder
klargjøres i august/september. Dette vil ikke
føre til endringer i husleien. Selve tilkoblingen er
valgfritt, og vil evt. belastes den enkelte
seksjonseier.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Jan Willy Fjetland
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Gasspeis i stue. Varmekabler i gulv på baderom
og vaskerom.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket D - RØD

Beskaffenhet:
Felles opparbeidet tomt.

Tomteareal:
1 233 m2

Tomt/Eierform:
Eiet, felles

Overtakelse:
Overtakelse av boligen etter nærmere avtale
mellom partene.

Formuesverdi bolig:
525 984,- for 2018

Kommunale avgifter:
Ca. 8 820,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av
vannforbruk og avvik vil forekomme.
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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 det offentlige
avløpsnettet.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Midlertidig brukstillatelse for nybygg, datert
12.05.1998, ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Diverse:
Så fremt det ikke er til skade eller ulempe for
øvrige sameiere er det tillatt å ha hund, katt og
vanlige kjæledyr. Likeledes er mindre akvarium
(opptil 30 liter) og eksempelvis kanarifugl i bur
tillatt. Andre arter, herunder slanger og andre
reptiler, er derimot ikke tillatt. Lufting av hund
eller katt på fellesareal er ikke tillatt. 

Vi oppfordrer alle interessenter til å sette seg
godt inn i sameiets vedtekter, husordensregler,
regnskap og innkalling/protokoll fra tidligere
sameiermøter/generalforsamlinger. 

Benevnelser på rom i salgsoppgave samt
selgers bruk av rom kan være i strid med
byggeforskrifter selv om de er målverdige.

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.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig
regulert til boligformål. Kopi av
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Gnr. 35, Bnr. 1563, Snr. 4  

1997/4536-2/46 19.09.1997  

Best. om adkomstrett 
Rettighetshaver: Gnr: 35 Bnr: 1562  Snr: 1-6 
Gjelder denne registerenheten med flere 
Overført fra: Gnr: 35 Bnr: 1563 

1997/4586-2/46 24.09.1997  
Bestemmelse om veg 
Rettighetshaver: Gnr: 35 Bnr: 1562 Snr: 4 
Gjelder denne registerenheten med flere 
Overført fra:  Gnr: 35 Bnr: 1563 

1998/2014-2/46 07.05.1998  
Bestemmelse om kloakkledn 
Gjelder denne registerenheten med flere 

1998/2218-2/46 18.05.1998  
Best. om adkomstrett 
Rettighetshaver: Gnr: 35 Bnr: 1562 Snr:1-6 
Bestemmelse om garasje/parkering 
Best. om en bod. 
Gjelder denne registerenheten med flere 

Eiendommens rettigheter: 
1997/3276-1/46 04.07.1997  
Erklæring/avtale 
Rettighet hefter i: Gnr: 35 Bnr: 88 Snr: 1-16 
Bestemmelse om båt/bryggeplass 
Gjelder denne registerenheten med flere 
Overført fra: Gnr: 35 Bnr: 1563 
1998/5756-1/46 11.12.1998 **  
Diverse påtegning 
Rett til båtplass frafalt for snr. 3. 
1999/124-3/46 13.01.1999 **  
Diverse påtegning 
Rett til båtplass frafalt for snr. 5. 

1997/3276-2/46 04.07.1997  
Best om garasje/parkering 
Rettighet hefter i: Gnr: 35 Bnr: 88 Snr: 1-16 
Gjelder denne registerenheten med flere 
Overført fra: Gnr: 35 Bnr: 1563 
1998/2263-2/46 20.05.1998  
Best om garasje/parkering 
Rettighet hefter i: Gnr: 35 Bnr: 88 Snr: 1-16 
Best. om en bod 
Gjelder denne registerenheten med flere

Konsesjonsplikt:
Ikke konsesjonspliktig.

Styregodkjennelse:
Sameiets styre skal underrettes skriftlig om
alle overdragelser. Det samme gjelder ny
seksjonseiers navn og kontaktinformasjon.

Forretningsfører:
Intern forretningsførsel.

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
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.
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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:
2019-08-23

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:
Marius Kallevik
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90 77 69 49
marius@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik

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
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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

51



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

61



Vedtekter
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Vedtekter
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Plankart
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Byggetegning
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Midlertidig brukstillatelse

66



Midlertidig brukstillatelse

67



68 68HAUGESUND HANSASTØ 22



Budskjema
For eiendommen: Hansastø 22, 5538 Haugesund
Gnr. 35 Bnr. 1563 Snr. 4 i Haugesund
Oppdragsnummer: 219265
basert på salgsoppgave datert 2019-08-23
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Marius Kallevik  /  T: 90 77 69 49  / 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


