
Prisant: 1 250 000 + omkForretningslokale til salgs
Haraldsgata 197, 5525 Haugesund



HAUGESUND HARALDSGATA 1972

Meglerhuset Rele er i dag ledende aktør innen nærings-

megling på Haugalandet, Sunnhordland, Sauda og Odda og 

distriktene rundt, og utfører tjenester innen salg, utleie, 

verdivurdering og rådgivning. Vi har lang erfaring, unik 

kompetanse og svært god kjennskap til markedet, hvilke er 

avgjørende suksessfaktorer ved kjøp og salg av nærings-

eiendom. Som kunde hos Meglerhuset Rele kan en være 

trygg på at en blir ivaretatt på en profesjonell måte.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset



HARALDSGATA 197HAUGESUND

Jan Audun Lutro
Næringsmegler/Eiendomsmegler MNEF

T: 90 22 22 91

Jan.audun@meglerhuset-rele.no

Jan Audun Lutro er daglig leder og næringsmegler i 

Meglerhuset Rele. Han har jobbet med næringseiendom 

i mange år, og er en engasjert og profilert figur i 

næringslivet på Haugalandet og omegn. Med sin brede 

erfaring, lune vesen og sjarmerende Hardingmål er Jan 

Audun det naturlige samarbeidsvalget for mange når 

det gjelder kjøp/salg/leie/rådgivning av 

næringseiendom.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:

3



4 HAUGESUND HARALDSGATA 197



Innhold
Eiendommen  _______  s 6

Nøkkelinfo  _______  s 8

Høydepunkter  _______  s 10

Vedlegg  _______  s 24

Budskjema  _______  s 45

5HAUGESUND HARALDSGATA 197



6 HAUGESUND HARALDSGATA 197



Del 1 - Haraldsgata 197

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Forretning/butikk

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 348 Snr. 1 i 

Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 250 000 + omk.

BTA: 

Bta: 55 m2

TOMT: 

Areal: 262.3 m2



Høydepunkter

Nyoppusset 
forretningslokale i 
Haraldsgata til 
salgs
Seksjon beliggende i et kvartal med god aktivitet. Gategrunn er nylig oppgradert og 

fremstår som en paradegate i sentrumsbilde. Kvartaler har korttidsparkering og således 

egner seksjonen seg til aktivitet med behov for tilgjengelighet fra bil. 

Seksjonen er på 55 m2 bra og inneholder 2 x wc, teknisk rom og et stort åpent lokale. 

Det er utgangsdør til bakgård, samt butikkdør til Haraldsgata. Store profilerte 

vindusflater mot Haraldsgata. Bakgård tilhører ikke seksjonen.

Seksjonens siste godkjenning var til kafeformål, som det ble gitt brukstillatelse for i 

1998. Således er det denne godkjennelsen en kjøper må forholde seg til.

Seksjonen kan vurderes utleid.
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Butikklokale med store profilerte vindusflater
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Nyoppusset lokale klart for maling og innredning
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Bakgård-sideinngang
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Kvartalet er nylig oppgradert med nye fortau, beplatning og gategrunn. Kvartalet fremstår som kanskje byens fineste gate
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Eiendommen

Standard:
Seksjonen og huset forøvrig har gjennomgått 
en oppgradering i de siste årene. Seksjonen er 
oppgradert med nye el-punkter, gipset vegger 
og to nye toaletter. Skifertak ble kontrollert og 
lagt om i 2008. I senere tid er noe beslag 
skiftet samt fasade er oppgradet på bygget. 
Seksjonens avdeling avviker fra kommunens 
tegninger.

Beliggenhet:
Forretningseksjon beliggende i Haraldsgata. 
Kvartalet er nylig oppgradert med nye fortau, 
beplatning og gategrunn. Kvartalet fremstår 
som kanskje byens fineste gate. 
Korttidsparkering langs kvartalet og seksjonens 
side.

Kommunale avgifter:
Kr. 10 660,- i 2019.

Avløp: kr. 4.125
Vann: kr. 3.275
Eiendomsskatt: kr. 3.260

Tomtebeskrivelse:
Felles tomt. Det medfølger ikke ekslusivt 
uteareal til seksjonen.

Vei, vann og kloakk:
Eiendommen er tilknyttet offentlig nett via 
private stikkledninger.

Parkering:
Det er ikke egen parkering til seksjonen. Men 
det er korttidsparkering i kvartalet på siden 
seksjonen ligger. Lett tilgjengelig for kunder.

Adresse:
Haraldsgata 197, 5525 Haugesund

Oppdragsnummer:
1-0064/20

Byggeår:
1898

Areal:
BTA: 55 m2

Tomt:
262.3 m2

Felles tomt. Det medfølger ikke ekslusivt 
uteareal til seksjonen.

Ferdigattest:
Ferdigattest for butikk/bolig (bruksendring), 
datert 18.08.1983, ligger vedlagt i 
salgsoppgaven.

Midlertidig brukstillatelse for nybygg - kafé, 
datert 10.03.1998, ligger vedlagt i 
salgsoppgaven. Brukstillatelsen er den siste 
godkjenning for lokalt som er opplyst av 
kommunen. 

Selger/Utleier:
Svein Ove Vestre

Matrikkelnr.:
Gnr. 40 Bnr. 348 Snr. 1 i Haugesund kommune

Regulering:
Eiendommen ligger i et uregulert område, som i 
kommuneplanen er avsatt til sentrumsformål. 
Eiendommen ligger i hensynssone 1, og alt 
arbeid på fasader og takflater skal avklares med 
byantikvar. Eiendommen er oppført med 
Egenverdi og inngår i bevaringsverdig 
bygningsrekke. 

Konsesjon:
Salget er ikke konsesjonspliktig.

Tinglyste forhold:
Ingen servitutter registrert.

Prisantydning:
1 250 000,-

Omkostninger:
31 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
----------------------------------
1 282 622,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer.

Budgivning:
Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud 

knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk 
budgivning så kan bud legges inn trygt og 
enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes 
for tilsendelse av budkjema og budskjema 
finnes også i salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke 
nøl med å ta kontakt dersom det er behov for 
bistand for å gi bud.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Energimerking:
Megler har oppfordret eier til å innhente 
energiattest for eiendommen, men denne er 
ikke fremlagt for megler. Interessenter bør 
derfor legge til grunn at eiendommen har 
energiklasse G.

Vedlegg til salgsoppgave:
1. Kommunale opplysninger
2. Kjøpekontrakt
3. Seksjoneringsbegjæring
4. Tegning utarbeidet av selger

Lovverket:
Informasjonen i dette prospektet er mottatt fra 
selger og forutsettes gjennomgått i detalj før 
bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes 
besiktiget, og det anbefales at kjøper selv får 
gjennomgått eiendommenes tekniske tilstand 
ved bruk av egne fagfolk, samt at man 
gjennomgår reguleringsbestemmelser, 
vernestatus og liknende vedrørende 
eiendommene. Det gjøres særskilt oppmerksom 
på at arealangivelser er basert på opplysninger 
fra selger og tegninger, og partene er enige om 
at eventuelle uriktige angivelser av 
eiendommens arealer (utvendige og innvendige) 
ikke under noen omstendighet skal kunne gi 
grunnlag for mangelkrav. 

”As is”-klausul:
Eiendommen og dens tilbehør overtas “som 
den/det er”, jfr. avhendingsloven § 3-9. 
Avhendingsloven § 3-9 fravikes slik at det kun 
skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger 
mangel i følgende tilfelle: dersom selger har 
forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i 
avhendingsloven § 3-7 eller dersom selger har 
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gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. 
reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen 
for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette 
kjøper. Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes 
også, slik at den endelige reklamasjonsfristen 
settes til 12 mnd etter overtakelse. Selger 
kjenner ikke til at det er forurensning i 
tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom 
forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære 
det fulle ansvar for all forurensning som 
eksisterer på eiendommen. Det gjøres 
oppmerksom på regler om avskrivning av faste 
tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger 
samt justerings-forpliktelser ifm. MVA. Partene 
har selv ansvaret for å sette seg inn i 
regelverket og konsekvensene av dette. Megler 
er uten ansvar for konsekvenser reglene 
påfører partene.

Lov om 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.

Salgsoppgavedato:
2020-04-17

Kontaktinfo:
Jan Audun Lutro
M: 90 22 22 91
E: jan.audun@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no
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Budskjema
For eiendommen: Haraldsgata 197, 5525 Haugesund
Gnr. 40 Bnr. 348 Snr. 1 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0064/20
basert på salgsoppgave datert 2017-12-06
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Jan Audun Lutro  /  T: 90222291  /  jan.audun@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


