
Harholveien 8
4021 Stavanger
 
Prisantydning: kr.  11 900 000,-
+2,5% dokumentavgift av kjøpesum

Byggeår: 2016

Bra: 283 m2

P-rom: 242 m2

Tomt: 481 m2

Lekker arkitekttegnet enebolig med 
elegante løsninger.

ØVRE VAULEN: HARHOLVEIEN 8
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-EKSKLUSIVE LØSNINGER UTV. OG INNE.
-DOBBEL GARASJE MED BI-INNGANG
- HØY STANDARD
- SPENNENDE PLANLØSNING
- FERDIG OPPARBEIDET TOMT MED NYDELIG GÅRDSROM
- POPULÆR BELIGGENHET
- MEGET SENTRALT
  

PRISANTYDNING: KR: 11.900.000,-
+ 2,5% tinglysningsgebyr kr. 297.500
ved salg på kr. 11.900 000,- 

Selger:
Haga Bolig AS v/Tommy  Haga

Oppgjørsansvarlig: 
Advokat Rødner v/Din Megler As

Kontaktperson:
Gjermund Haugeneset
Telefon: 974 69 580
E-post: gjermund@thaga.no

Haga bolig AS
Luramyrveien 75, 4313 Sandnes
www.thaga.no

HARHOLVEIEN 8
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ADRESSE/REGISTERBETEGNELSE

Harholveien 8, 4018 Stavanger
G.nr. 19, b.nr. 77 i Stavanger kommune 

PRIS – OMKOSTNINGER
Prisantydning             kr. 11.900.000,-
Omkostninger 2,5%  av salgssum.
                                       kr. 297 500,-
TOTALSUM    kr.12.197.500
+ tinglysing av evt. pantobligasjon

AREAL

Tomteareal:   Ca. 481kvm
BRA bolig =   250 m2* 
BRA isolert garasje =  33 m2
P-areal =   242

*Arealene er tatt fra boligsalgsrapporten fra 
Jærtakst.

BYGGEÅR – BYGGEMÅTE

Byggeår 2016.  
 
Tre og pusset overflater i mur.
Grunnmur i betong.
Betonggulv i 1.etg. og 2.etg.

BELIGGENHET

Harholveien 8 ligger fint plassert på Øvre Vaulen 
midt i et hyggelig villastrøk med meget gode 
naboforhold. Område er hovedsakelig preget av 
villabebyggelse med romslige og velholdte tomter. 
Øvre Vaulen er kanskje et av de mest familievennlige 
områdene i Stavanger, samtidig som det er utrolig 
sentralt.

Her har man umiddelbar nærhet til gode frilufts- og 
turmuligheter i Sørmarka, Vannassen og Vaulen 
badeplass. Vaulen er kjent som et av distriktets mest 
populære plasser for rekreasjon og familiehygge. 
Her er det strender, badeplasser, lekeapparater og 
muligheter for grilling. Nydelig tursti langs sjøen 
på hele 16km. Dette populære området, brukes av 

hele familien året rundt, og ligger i spaseravstand til 
boligen. 

Av mer organiserte aktiviteter, er det flere 
idrettsanlegg for fotball, håndball og friidrett. 
Det er skøytehall og klatrevegg i Sørmarka Arena, 
treningssenter hos Arena og Elexia, svømmebasseng 
i Hetlandshallen og mulighet for andre aktiviteter 
som kampsport, dans, speider og bowling.  Det er 
også egne friplasser for hund i Sørmarka, hvor det 
ikke er båndtvang. Fantastisk plass for hundeelskere 
til å gi hunden mulighet til sosialisering i fri natur, 
samtidig som en kan slå av en prat om en skulle 
ønske det.
De skolene som ligger nærmest eiendommen er 
Vaulen barneskole, Kristianslyst ungdomsskole, 
Hetland videregående skole og Steinerskolen.

Øvre Vaulen er svært sentralt. Det er korte avstander 
og gode bussforbindelser til både Stavanger, Forus, 
Sandnes og Universitetsområdet på Ullandhaug. 
Universitet kan man også nå med en rask tur 
gjennom Sørmarka. 

Bydelen kan by på gode shoppingmuligheter på 
Kilden og Stadionparken kjøpesenter. Området har 
en god variasjon av spisesteder, pub, matbutikker, 
bakeri, frisørsalonger, elektroforhandler og 
byggevare. Ostehuset på Hinna Park har åpent på 
kveldstid og er et veldig populært samlingspunkt.

BESKRIVELSE

En stilren og eksklusiv «villa» med god planløsning 
og høy standard. Boligen er planlagt og bygget med 
en fleksibel romløsning som kan tilpasses mange 
livssituasjoner.  Det kan være familie med flere barn, 
foreldre/svigerforeldre (barnevakt) som det kan 
være fint å ha under samme tak, men med mulighet 
for privatliv samtidig.  Alternativ er også å leie ut 
hybelen. Uteområdene er meget pent opparbeidet 
med luksuriøse og elegante valg av materiell og 
løsninger. Boligen har hoved-inngang, bi-inngang via 
garasje, inngang via kinorom og hybel.

Totalt sett en meget spennende og tiltalende 
eiendom med et mangfold av løsninger til glede for 
alle familiemedlemmer.  

INNFORMASJON OM 
EIENDOMMEN
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BETINGELSER

Eiendommen selges i den forfatning den er under
Visning.  Salget følger avhendingslovens § 3-9»* 
Endå eigedomen er «selt som han er», eller
Med liknande atterhald, har eigedomen likevel 
mangel der dette følger av §3-7 eller 3-8. Eigedomen 
har også mangel dersom han er i vesentlig ringare 
stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med ut 
frå kjøpesum og tilhøva ellers».

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre 
bestemmelser etter avhendingsloven kapittel 3, enn 
de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jfr. 
Avhendingslovens § 3-9, jfr. § 1-2(2).

BRUKSTILLATELSE-FERDIGATTEST

Ferdigattest fra 2016.

EIERFORM - BOLIGTYPE

Selveier - Enebolig

INNHOLD

Sokkel: Tilhørende hoveddel: Lydisolert kjellerstue/
kinosal med egen inngang, toalett, bod, matbod, 
gang/trapperom.

Hybel: Soverom, bad/vaskerom, stue med åpen 
kjøkkenløsning. Egen inngang og dør inn til hoveddel 
som kan låses av. Kan brukes til utleie, den eldre 
generasjon, eller en kjekk plass for husets ungdom.

1.etg:  Hall/trappegang, garderobe/vaskerom/
teknisk rom med egen bi-inngang fra dobbel garasje, 
gjestetoalett, 3 soverom, bad og hagestue med 
utgang til terrasse og hage.

2.etg:  Åpen løsning fra stort innholdsrikt kjøkken 
med barløsning, over til spiseplass og romslig stue. 
Det er også tøff foldedør som åpnes i full åpning ut 
på den solrike takterrassen på hele 34kvm. Soverom 
med eget stort bad og garderobe/omkledningsrom 
på 6,3kvm.

OFFENTLIG VANN OG KLOAKK

Boligen har separert ledning for vann og kloakk. Se 
vedlegg om erklæring for vann/avløp på tomta.

OPPVARMING

Varmekabler, varmepumpe og balansert ventilasjon 
med varmekolbe.

STANDARD

• Generelt: Dette er en 1 år gammel bolig med 
gjennomført høy standard, elegante løsninger, spennende 
romløsning og hybel.

• Utvendig: Yttervegger er bygget med murpuss på 
fasadeplater, og kledning av kjerneved fra furu som 
er beiset 3 ganger. Ytterdør med inngangsparti og 
garasjeport er kledd med samme kledning som på deler 
av huset. Meget elegant og massiv utvendig belysning.

• Innvendig: Gulv i u.etasjen og 1.etg har diamantslipt 
betong med unntak av bad som har fliser. Betonggulvene 
har varmekabler. Dette gir et elegant og røft preg. Gulv 
i andre etasje har enstavs hvitlasert eikeparkett med 
unntak av bad som har fliser.

• Tak i gang/stue i 1. etg. og stue/kjøkken i 2.etg. er 
kledd med stilige eikespiler, innfelte spotter og leddlist 
rundt som innrammer elegant hele taket, må ses på 
stedet for best inntrykk. Tak ellers er sparklet hvitmalt 
gips uten lister. Vegger er sparklet hvitmalt gips med 
listeløse vinduer. Alle toalett er vegghengt. Badene har 
store flotte fliser på vegger og gulv, varmekabler og stilren 
innredning. Stort bad i 2.etg. har også badekar. Det er 
også innfelte spotter i tak på alle bad.

• Kjøkkeninnredninger har integrerte hvitevarer, 
komfyrvakt, down lights, smart innredning med demping. 
Hoved kjøkken har svart nero steinbenk, underlimt vask, 
designarmatur på vask, stekeovn og varmlufts Micro i 
høyskap for enklere bruk i riktig høyde.

• Det er ekstra godt med elektriske punkter, uttak 
for TV, bredbånd i alle stuer og i soverom . Balansert 
ventilasjon og varmepumpe.

• Denne boligen bærer preg av en herlig gjennomført 
planlegging og detaljer som vil gjøre de aller fleste meget 
begeistret. Det er en ren nytelse å ta denne eiendommen 
i nærmere betraktning.
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UTVENDIG

Tomten er nøye planlagt av landskapsarkitekt. Meget 
pent opparbeidet med fine murer/gjerder mot naboer, 
flott innkjørsel med kantsteiner av granitt, brostein 
og asfalt. Alt satt sammen til en harmonisk og elegant 
helhet. Hybel har egen flott parkeringsplass og flott 
isolert uteplass.

Ytterdøren og leddporten til garasjen er kledd med 
samme kledning som på boligen for øvrig.  Dette gir et 
harmonisk og tøft uttrykk, som det vil bli godt å komme 
hjem til.

På boligen er det montert tøffe utelys, som lyser opp 
boligen på mørke kvelder.

REGULERING

Området er regulert til boligformål.

DIVERSE

Det er skrevet diverse erklæringer angående vedlikehold 
av gjerder og vann/avløpsledninger. 
Se vedlegg.

Boligen er oppmålt av takstmann, takstrapport ligger som 
vedlegg.

KABELTV/BREDBÅND

Det er i dag lagt opp med Telenor telelinjer, og lagt klart 
for Lyse fiber inn til sikringsskap.

Boligen er oppmålt av takstmann, takstrapport ligger som 
vedlegg.

SELGER

Salgsansvarlig:
Gjermund Haugeneset
Mob:  974 69 580
E-post:  gjermund@thaga.no

Utbygger:
T. Haga Holding AS v/Tommy Haga

Oppgjørsansvarlig:
Advokat Rødner v/Din Megler AS
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42Mål og arealer innvendig, og byggehøyder utvendig (gesims og mønehøyder) er ikke

endelige før varmetapsramme/energirammeberegning er foretatt og tegningene er justert.

SD = Synlig drager

D   = Skjult drager

B   = Bærevegg

l    = Lysareal i m²

R  = Rømningsvindu

Alle romareal oppgitt i plantegninger er netto golvareal.(NTA)



43Mål og arealer innvendig, og byggehøyder utvendig (gesims og mønehøyder) er ikke

endelige før varmetapsramme/energirammeberegning er foretatt og tegningene er justert.

SD = Synlig drager

D   = Skjult drager

B   = Bærevegg

l    = Lysareal i m²

R  = Rømningsvindu

Alle romareal oppgitt i plantegninger er netto golvareal.(NTA)



44Mål og arealer innvendig, og byggehøyder utvendig (gesims og mønehøyder) er ikke

endelige før varmetapsramme/energirammeberegning er foretatt og tegningene er justert.

SD = Synlig drager

D   = Skjult drager

B   = Bærevegg

l    = Lysareal i m²

R  = Rømningsvindu

Alle romareal oppgitt i plantegninger er netto golvareal.(NTA)



45Mål og arealer innvendig, og byggehøyder utvendig (gesims og mønehøyder) er ikke

endelige før varmetapsramme/energirammeberegning er foretatt og tegningene er justert.

SD = Synlig drager

D   = Skjult drager

B   = Bærevegg

l    = Lysareal i m²

R  = Rømningsvindu

Alle romareal oppgitt i plantegninger er netto golvareal.(NTA)
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54Haga	Bolig	AS,	Postboks	309,	4066	Stavanger,	tlf:	479	55	555,	post@thaga.no	

Budskjema	 	
BINDENDE	BUD	PÅ	EIENDOMMEN	

Adr:	Harholveien	8,	4018	Stavanger	
Gnr.19,	bnr.77,		i	Stavanger	kommune.		
	

Undertegnede	gir	herved	følgende	bud	på	ovennevnte	eiendom:	
Kjøpesum	kr………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Beløp	med	bokstaver	kr………………………………………………………………..……………………………..+	omkostninger		
	
Nærværende	bud	er	bindene	for	undertegnede	frem	til	og	med	den	:………………..	Kl.	……….………………..	
	
Eventuelle	forbehold:	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Ønsket	overtagelsesdato:	…………………………………………………………………………………………………………………..	
	
FINANSIERINGSPLAN	
Lån	i		 	 	 	 v/	 	 	 	 tlf.	 	 	 kr	
Lån	i		 	 	 	 v/	 	 	 	 tlf.	 	 	 kr	
Egenkapital	i	 	 	 v/	 	 	 	 tlf	 	 	 kr	
		 	 	
	
Undertegnede	er	kjent	med	at	selger	står	fritt	til	å	godta	eller	forkaste	ethvert	bud.	Likeledes	er	undertegnede	
klar	over	at	budet	er	bindende	for	budgiver	når	det	er	kommet	til	selgers	kunnskap.	Handelen	er	juridisk	
bindende	for	begge	parter	dersom	budet	aksepteres	innen	akseptfristen.	Undertegnede	er	kjent	med	at	bud	vil	
bli	forelagt	kjøper	når	handel	er	slutte.		
	
BUDGIVER	1	
Navn	
Personnr.	
Tlf.	
E-post	
Adresse	
Postadresse	
Sted	 	 	 	 Dato	
Underskrift	
Budgiver	1:	Kopi	av	gyldig	legitimasjon	
	
	
	
	
	
	

BUDGIVER	2	
Navn	
Personnr.	
Tlf.	
E-post	
Adresse	
Postadresse	
Sted	 	 	 	 Dato	
Underskrift	
Budgiver	2:	Kopi	av	gyldig	legitimasjon	
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Ta gjerne kontakt med oss

Gjermund Haugeneset 
Salg og markedssjef
Tlf. 974 69 580, E-post: gjermund@thaga.no

Kontoradresse
Luramyrveien 75
4313 Sandnes

Tommy Haga 
Daglig leder
Tlf. 982 13 513, E-post: tommy@thaga.no

HAGA er en Totalentreprenør med 
Jær – regionen som spesialfelt.

Vi har spesialisert oss på å utvikle 
eiendommer og levere et totalprodukt 
av høy klasse og kvalitet. Vi ønsker alle 
oppdrag og muligheter velkomne, med 
egen kreativ arkitekt får vi det meste til.

 
Ta kontakt, så kan vi hjelpe deg med å 

utvikle dine drømmer og ideer.

BOLIGUTVIKLING 
NÆRINGSUTVIKLING

GRAVING
BETONGARBEID

RIVING OG SANERING
SPRENGING

HAGE OG ANLEGG



Totalentreprenør  |  www.thaga.no
Luramyrveien 75
4313 Sandnes

Følg oss på
facebook/hagabolig

instagram/hagabolig

Salgsoppgaven er sist oppdatert 31/10/2017


