
Prisant: 6 750 000 + omkHaugesund - Smedasundet
Sundgata 167 B, 5527 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

2 HAUGESUND SUNDGATA 167 B



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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Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Tomannsbolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 39 Bnr. 241

i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 6 750 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 168 m2

Bra: 294 m2

TOMT:

1 322 m2 Eiet (felles)



Standard

Maritime vibber...

Velkommen til Sundgata 167 B! I første rekke mot Smedasundet ligger dette flotte

sjøhuset, tvers ovenfor indre kai med orkesterplass mot sundet, byen og det yrende

båtlivet. Bygget ble oppført i 2013 og har egen kailinje med dypvannskai. Det fremstår

som et solid, tradisjonelt og samtidig tidsriktig bygg. Sjøhuset inneholder to stk 3-roms

leiligheter med tiltalende standard, store utsiktsvinduer og gjennomtenkt, praktisk

planløsning. 

Leilighetene kan selges samlet eller separat. Ved kjøp av hele bygget kan man for

eksempel velge å bo i den ene leiligheten og leie ut den andre.
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Leilighet nr. 1 i 2. etasje: Fra stuen har du nydelig utsyn mot sundet, takket være de store vindusflatene.
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Tidløs kjøkkeninnredning fra HTH med integrerte hvitevarer og god arbeidsflate.
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Under: Leiligheten har to gode soverom, hvorav ett med utgang til egen altan.  

Til høyre: Helfliset bad. Leiligheten har i tillegg separat vaskerom.
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Leilighet nr. 2 i 3. etasje - Romslig stue og kjøkken. Store vindusflater og nydelig utsikt mot Smedasundet!
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Til venstre: Helfliset bad. Også denne leiligheten har separat vaskerom.  

Under: To soverom.
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Begge leilighetene har adkomst til hver sin private altan.
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Bygget har egen kailinje på ca. 10 meter. Dypvannskaien har en dybde på ca. 3,5 meter.
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Etasje på kaiplan inneholder boder og garasje.
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Haugesund
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Vakre
Smedasundet...
Eiendommen ligger i et veletablert og maritimt område på Risøy,  

den sydeligste av Haugesunds to sentrumsøyer.  

Bygget ligger i første rekke ved Smedasundet, tvers ovenfor indre kai.  

Fra eiendommen er det kun en liten spasertur til alle fasilitetene i Haugesund sentrum.



Planløsning

Innhold
Sjøhus med egen kailinje oppført over 3 plan. 

Bygget inneholder 2 leiligheter beliggende i henholdsvis 2. og 3. etasje. Leilighetene har

adkomst via felles yttergang. 

Kaiplan: Garasje med porter ut mot kai, garasje for bil, felles bodanlegg, teknisk rom og

trapperom. 

2. etg. - Leilighet nr. 1: Stue/kjøkken, 2 soverom, bad, vaskerom og gang. I tillegg

medfølger dobbel lagringsbod på kaiplan. 

3.etg.  - Leilighet nr. 2 : Stue/kjøkken, 2 soverom, bad, vaskerom og gang. I tillegg

medfølger lagringsbod på kaiplan. 

Det er egen inngang til felles bodanlegg på  kaiplan. Bodanlegget er felles for det

fremtidige sameiets 5 boenheter (Sundgata 167 B og C)
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

2. ETG: BRA 105 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

2. ETG: BRA 105 m2



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

3. ETG: BRA 86 m2
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3.

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

KAIPLAN: BRA 103 m2



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

3. ETG: BRA 86 m2

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

KAIPLAN: BRA 103 m2
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Del 2 - Sundgata 167 B

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

Oppdragsnummer:
219171

Adresse:
Sundgata 167 B, 5527 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 39 Bnr. 241 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Risøy Eiendom AS att. Arvid A. Bertelsen

Prisantydning:
6 750 000,-

Kjøpers omkostninger:
168 750,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
181 102,- (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,-.

Eiendomstype:
Tomannsbolig

Eierform:
Selveier

Utleie:
Med sin strategiske beliggenhet har leilighetene
gode utleiemuligheter. En kan for eksempel selv
bebo en av leilighetene og leie ut den andre (pt
utgjør de månedlige leieinntektene for leilighet i
3. etasje kr. 12.000,-).

Standard:
Leilighet nr. 1 ligger i 2. etasje og leilighet nr. 2
ligger i 3. etasje. Adkomst via felles trappegang.
Inngangspartiet ligger i 2. etasje. På kaiplan er
det etablert bodanlegg (felles for dette bygget
og Sundgata 167C) dypvannskai og
garasjeplass. 

Begge leilighetene holder en gjennomgående
pen og moderne standard og utgang til egen
altan. Lys og romslig stue med god plass til
både sofa og spisegruppe. Flott utsikt mot
Smedasundet og indre kai takket være store
vindusflater! Tidløs kjøkkeninnredning med
integrerte hvitevarer. Samtlige soverom har
garderobeskap. Helfliset baderom med
veggmontert klosett, dusjnisje og servant
nedfelt i baderomsinnredning med skuffer.
Nedfelt gulvnivå. Dusjvegger i glass. Separat
vaskerom med opplegg for vaskemaskin. 

Overflater leiligheter: 
Parkettgulv i alle oppholdsrom, gipsplater på
vegger og i himlinger. Bad: Flis på gulv/vegger.
Fellesgang har belegg på gulv og malt gips på
vegger og i himling. 

For øvrig: 
- Sprinkleranlegg i alle plan. 
- Villaventanlegg 
- Dørcallinganlegg 
- Branndør inn til de ulike boligdelene 
- Brannalarmer og pulverapparat 
- Automatsikringer 
- Ny type strømmåler som er plassert i
fellesskap

Areal:
P-rom: 168 m2

Bra: 294 m2

P-rom innhold:
Samtlige rom er primærrom, med unntak av
kaiplan og felles trapperom.

Bruksareal per etasje:
Kaiplan: 103 kvm. 
2.etg.: 105 kvm.  
3.etg.: 86 kvm.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2013

Antall soverom:
4 soverom

Antall rom:
6 rom

Etasje:
Bygget er oppført over 3 etasjer.

Parkering:
Det er garasje med plass til 1 bil på kaiplan.
Sameiet har felles parkering på eiendommen.
Seksjonsvedtektene vil regulere hvor den
enkelte seksjon skal parkere. Det vil bli etablert
parkering på eiendommen som tilhører
Sundgata 167 B og C.

Byggemåte:
Antatt fundamentert på stabile masser. Gulvet
på grunn er av betong. Drenering som normalt
for byggeår. Bindingsverk i trekonstruksjon.
Utvendig kledd med trekledning. Etasjeskillere i
tre og betong. Saltak i trekonstruksjonen, med
taksperrer og sutak.Taket er tekket med
teglstein fra 2013. Undertak og lekter er også
fra dettte tidsrommet. Vinduer i tre, med
trekarm. Dobbelisolerte glass. Alle vinduer er
med kittfals. Ytterdører i tre. 

Leilighetene er innredet etter dagens
nybyggstandard (TEK 10) i tillegg til at byggets
fasade/eksteriør er utformert i samråd med
antikvariske krav. Det er brukt kledning i eldre
tradisjonell stil og det er brukt kittfalsede
vinduer malt i rett fargekombinasjon. 

Selger opplyser følgende: Før oppføring av
bygget ble byggearealet pelet med stålskinner
for å oppnå et stabilt fundament.

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

Oppvarming:
Elektrisk oppvarming. Varmepumpe (luft/luft) i
begge leilighetene, og varmekabler i gulv på bad
i begge leilighetene.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Energimerke B og oppvarmingskarakter RØD
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Beskaffenhet:
Sameiets felles tomt er opparbeidet med asfalt
og parkeringsplasser. Pt omfatter eiendommen
3 bygg med adresse Sundgata 167 A, B og C.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at tomta er
under fraddeling. Opplyst tomtestørrelse vil bli
endret/redusert etter fradeling, da Sundgata
167 A vil bli utskilt som egen eiendom. Endelig,
fremtidig størrelse på eiendommen vil ikke
fremkomme før oppmåling etter fradeling.
Kjøper må derfor akseptere usikkerhet rundt
fremtidig tomtestørrelse ved kjøp av
eiendommen.

Tomteareal:
Pt 1 322 m2

Tomtearealet vil endres/reduseres etter
fradeling. (Se vedlegg - situasjonskart)

Tomt/Eierform:
Eiet (vil bli felles for det fremtidige sameiet)

Overtakelse:
Overtakelse av bygget etter nærmere avtale
mellom partene.

Ligningsverdi:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt
sjekke skatteetatens boligkalkulator for
estimert ligningsverdi. Se
www.skatteetaten.no,-

Kommunale avgifter:
Til sammen ca. 11 000,- per år for begge
leilighetene.
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 foreligger for "nye bygg og anlegg
- Frittliggende. Tomannsbolig, horisontaldelt
(sjøhuset)", datert 31.10.2013.

Spesielle forhold:
Eiendommen er under fradeling og
seksjonering. Sundgata 167 B og C skal
fradeles slik at disse to byggene blir etablert
som eget seksjonssameie. Sundgata 167 A blir
en egen eiendom. Det vil bli en felles vei mellom
eiendommene som strekker seg fra Sundgata
og ned til Smedasundet. Sundgata 167 A, B og
C skal benytte denne veien. 

Det tas forbehold om at fradeling og
seksjonering godkjennes av Haugesund
kommune. Prosessen er igangsatt av Matriula
AS. Kontakt megler for mer info.

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 uregulert område,
innenfor Sentrumsplanen. Eiendommen K11 er i
planen avsatt til kombinert bebyggelse og
anleggsformål - nåværende, i sone med angitte
særlige hensyn: Bevaring kulturmiljø.
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig
avsatt/regulert til boligformål, næring og
industri. For kopi av planbestemmelser og
plankart, kontakt megler eller besøk Haugesund
kommunes hjemmeside (Sentrumsplanen er
tilgjengelig her).

Tinglyste forhold/servitutter: 
Heftelser i eiendomsrett: 
1957/44-1/46 17.01.1957 ERKLÆRING/AVTALE 
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven
vedr. prov. garasje. 
1997/6245-1/46 23.12.1997 LEIEAVTALE 
Leie fra dato : 01.08.1997 
Leietid : 5 år 
Leiebeløp : NOK 396 000 pr. år 
Rettighetshaver: MMC SKOGLAND AS 

ORG.NR: 919 838 469 
Bestemmelser om regulering av leien. 
Bestemmelser om forlengelse. 
Kan framleies uten samtykke av 
hjemmelshaver/utleier.

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag: 
Fastpris: 131 250,- 
Markedspakke: kr. 20 900,- 
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,- 

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

Boligselgerforsikring:
Selger er et AS og har ikke anledning til å tegne
boligselgerforsikring. Selger 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.
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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:
2019-05-20

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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Tilstandsrapport leilighet 1
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Egenerklæring

53



Egenerklæring
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Ferdigattest
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Plankart
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Budskjema
For eiendommen: Sundgata 167 B, 5527 Haugesund
Gnr. 39 Bnr. 241 i Haugesund
Oppdragsnummer: 219171
basert på salgsoppgave datert 2019-05-20
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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


