
Prisant: 1 000 000 + omk
og andel fellesgjeld

Haugesund sentrum - 
Kirkegata 167, 5525 HAUGESUND



HAUGESUND KIRKEGATA 1672

                                                                       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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Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig/Jurist/Eiendomsmegler MNEF

T: 99 24 69 65

torbjorn@meglerhuset-rele.no

Torbjørn Håvås Tjønn er vår pålitelige bauta av en 

jurist og fagansvarlig. En mer sindig vestlending skal 

du lete lenge etter, og vi har ennå til gode å se noe 

vippe denne mannen av pinnen. I tillegg til å være 

fagansvarlig er han en erfaren og dyktig megler med 

mange år i eiendomsmeglerbransjen. Torbjørn tok 

jusutdannelsen sin ved henholdsvis Universitetet i 

Bergen og Oslo.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Innhold
Eiendommen  _______  

Nøkkelinfo  _______  

Standard  _______ 

Nærområde  _______  

Innhold  _______  

Teknisk info og skjema  _______  

Budskjema  _______  
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Del 1 - Kirkegata 167

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE: 

Eierseksjon / NÆRING

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 620 Snr. 1

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 000 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 50 m2 

Bra: 50 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 4 708 per måned

TOMT:

252 m2 Eiet tomt



Standard

Nye kontorer?

Liten næringsseksjon i Kirkegata i Haugesund sentrum, like ved Skjoldavegen. 

Seksjonen hører til i et mindre trehus, hvor de øvrige seksjonene er innredet til bolig. 

God eksponering mot gaten, med store vinduer. Seksjonen inneholder kontorlokaer, 

garderobe, kjøkken/pauserom og bad.
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HAUGESUND

HAUGESUND KIRKEGATA 167

Koselig 
næringslokale i 
sentrum
Med kort vei til det meste, og god eksponering på gateplan.





Planløsning

Innhold
Seksjonen inneholder kontor, garderobe,  kjøkken/pauserom og bad.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA  m2
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Del 2 - Kirkegata 167

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

Oppdragsnummer:
1-0133/20

Adresse:
Kirkegata 167, 5525 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 620 Snr. 1 i Haugesund kommune

Prisantydning:
1 000 000,-

Kjøpers omkostninger:
25 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
26 372,- (omkostninger totalt)

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

Andel fellesgjeld:
36 908,- 10.06.2020

Felleskostnader/Husleie:
4 708,- per mnd.
Bygningsforsikring, mindre vedlikehold, 
kontrollavtale for elektro og sprinkelanlegg. 
Fellesutgiftene er ekstra høye for tiden da 
denne seksjonen ikke har betalt sine 
fellesutgifter på lang tid. i tillegg legger sameiet 
opp til en raskere nedbetaling av fellesgjelden 
enn det som er rammen i lånet med DNB, fra 
01.06.20 med kr. 20.000,- i mnd i følge 
årsberetningen til sameiet.. Fellesutgifter 
betales den 15. hver måned.

Eiendomstype:
Eierseksjon - NÆRING

Eierform:
Eierseksjon - NÆRIG

Utleie:
Boligen er selveiet og kan i sin helhet leies ut.

Standard:
Seksjonen holder normal standard, og har bl.a.  
vinduer påstemplet 2000. På pauserommet er 

det et hybelkjøkken med integrert kjøl og 
platetopp, samt vask med batteri. Baderom med 
gulvmontert toalett, baderomsmøbel med vask 
og speil. Dusjløsning med garnityr. Det er 
anmerket at toalettet renner.

Det er varmekabler i store deler av gulvet, samt 
brannalarmer og sprinkleranlegg.

Overflater generelt: Parkettgulv, malt 
glassfiberstrie på vegg og malte bygningsplater 
i himling. På badet er det gulvbelegg på gulv.

Hvitevarer, sprinkleranlegg og lignende er ikke 
funksjonstestet.

Areal:
P-rom: 50 m2

Bra: 50 m2

P-rom innhold:
Seksjonen inneholder kontor, garderobe,  
kjøkken/pauserom og bad.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
Byggeår:
Antatt ca. 1900, det hefter ofte usikkerht rundt 
nøyaktig byggeår ved så gamle eiendommer.

Etasje:
3.etg. 

Parkering:
Parkering i offentlig gate etter gjeldende 
bestemmelser.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Bygningen er oppført på 
støpt grunnmur, betonggulv. Yttervegger i 
betong og treverk som er over underetasje 
kledd med treverk. Etasjeskillere i tre. Saltak i 
trekonstruksjon som utvendig er tekket med 
skifer. 

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:
Det er foretatt en fagkyndig teknisk vurdering 
av boligen, og interessenter bør gjennomgå 
eiendommen med ekstra nøysomhet, gjerne 

sammen med fagkyndig.

Oppvarming:
Elektrisk oppvarming.

Tomteareal:
252 m

2

Tomt/Eierform:
Eiet, felles tomt

Overtakelse:
Overtagelse er i utgangspunktet 3 måneder fra 
den dato begjæring om stadfestelse blir 
forelagt tingretten.

Kommunale avgifter:
13 163 + renovasjon til HIM ca. kr. 2500,- i året.,- 
per år.
De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk i enkelte kommuner og avvik vil 
forekomme. Renovasjons- avgiften kan også 
komme i tillegg til kommunale avgifter i enkelte 
kommuner.

Tilbehør:
Spesielle regler for tvangssalg, konferer megler.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for utvidelse, fasade m/ mere 
foreligger og er datert 28.03.2007.

Diverse:
Dersom en anke ikke er avgjort innen 
oppgjørsdagen inntrer forskyves 
betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å 
betale kjøpesummen pr oppgjørsdato eller 
betale renter i henhold til bestemmelsene i 
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27 frem til 
betalingsplikten inntrer.

Eiendommen overleveres som den er, uten at 
den nødvendigvis er ryddet eller vasket. Kjøper 
aksepterer dette.

Interessenter gjøres oppmerksom på at dette 
salget reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven. 
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Det opplyses om at kjøper i slike tilfeller har 
begrenset reklamasjonsmulighet jfr. tvbl. § 11-
39.

Kjøper forplikter seg til å følge 
tvangsfullbyrdelseslovens regler. Ved en 
eventuell anke må kjøper for eksempel tegne 
forsikring på eiendommen, til tross for at man 
ikke har overtatt/det foreligger rettskraftig dom.

Radonmåling: Fra 1. januar 2014 må radonverdier 
oppgis for alle boliger som helt eller delvis er 
utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes 
tiltak. Selger opplyser at det ikke er foretatt 
radonmåling etter strålevernforskriften på 
denne eiendommen. Kjøper må selv sørge for å 
oppfylle bestemmelsene om målinger og 
eventuelle tiltak.

I forbindelse med tvangssalg risikerer man å 
måtte oppbevare/kaste eiers løsøre/eiendeler i 
en tidsavgrenset periode.

Regulering:
Sentrumsplanen gjelder, og angitt hensyn er 
bevaring av kulturmiljø. Arealbruk til 
sentrumsformål. Vi oppfordrer interessenter til 
å sette seg spesielt godt inn i reguleringskart 
og de gjeldende reguleringsbestemmelsene for 
området. Ta kontakt med megler for å få dette 
oversendt.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

31.07.2006 - Dokumentnr: 360461 - 
Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 1 
Formål: Næring 
Sameiebrøk: 50/317

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

Borettslag:
Sameiet Kirkegata 167

Meglers vederlag:
Meglers vederlag reguleres ihht. 
tvangsfullbyrdelsesloven m/ forskrift.

Lov om hvitvasking
Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og 
terrorfinansiering at meglerforetaket er 
forpliktet til å foreta kundekontroll av begge 
parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette 
i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og 
for kjøper på tidspunkt for bud. I tillegg til dette 
vil det bli kontrollert legitimasjon i forbindelse 
med kontraktsinngåelse. Dersom slik 
kundekontroll ikke kan gjennomføres, er
meglerforetaket pålagt å avstå fra 
gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv 
ansvarlig for eventuelle merkostnader og 
ansvar dette kan medføre, uten at det kan 
anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor 
meglerforetaket.

Boligselgerforsikring:
Det er ikke anledning til å tegne 
boligselgerforsikring i forbindelse med 
tvangssalg.

Boligkjøperforsikring:
Det er ikke anledning til å tegne 
boligkjøperforsikring.

Salgsoppgavedato:
2020-02-10

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 reguleres av 
tvangsfullbyrdelsesloven.

Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

Kontakt:
Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig / Jurist / Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 99246965
torbjorn@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. 

Spesielle regler for tvangssalg, se vedlagt 
budskjema og konferer megler.. 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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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Torbjørn Håvås Tjønn  /  T: 99246965  /  torbjorn@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


