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HAUGESUND STRANDGATA 106 OG 108B2

                                                                       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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Del 1 - Strandgata 106 og 108B

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE: 

Kombinasjonsbygg

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 101

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 2 500 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: Strandgata 106: 110 m2

Strandgata 108B: Ingen 

primærrom.

Bra: Strandgata 106: 165 m2

Strandgata 108B: 220 m2

TOMT:

Ukjent areal - Eiet tomt



Kort om eiendommen

Sentrumseiendom 
med muligheter

Innholdsrik bygningsmasse fordelt over to bygninger, sentralt i Haugesund, 

med til dels god eksponering mot gateplan. Strandgata 106 (mot fortau) 

er regulert til butikk/forretningsbygg og er innredet med næringslokale i første etasje 

og leilighet over to plan i 2. og 3. etasje. Boenhetene er ikke godkjente. 

Strandgata 108B (bakgård) er regulert som lagerbygning, og er innredet som 

kontorlokale. 
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Haugesund sentrum
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Sentral 
beliggenhet!
Beliggende sentralt i Haugesund sentrum, i Strandgata, like sør for Risøybroa.
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Del 2 - Strandgata 106 og 108B

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0504/19

Adresse:
Strandgata 106 og 108B, 5527 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 101 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Haugaland Tingrett

Prisantydning:
2 500 000,-

Kjøpers omkostninger:
62 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
63 872,- (omkostninger totalt)

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

Eiendomstype:
Kombinasjonsbygg

Eierform:
Eiet

Utleie:
Det vil normalt være anledning til å leie ut hele 
bygget. Butikklokale og leilighet i strandgata 106 
er utleid, uten at medhjelper har greid å 
oppdrive leiekontrakt. Ny eier overtar alle 
rettigheter og plikter ved erverv.

Innhold og standard:
Strandgata 106 inneholder kjeller uten målbart 
areal. 1. etasje består av butikklokale, gang m/ 
trapp, wc og kott. 2. etasje består av gang, 
bad/vaskerom og tre soverom. Loftsetasjen 
består av stue og kjøkken. 

Strandgata 108B inneholder toalettrom, gang, 
hall m/ trapp, oppholdsrom, kontor og to boder i 
første etasje. 2. etasje består av teknisk rom og 
oppholdsrom. 
Eiendommen har i følge takstmann behov for 

oppgradering, og det er flere TG3 punkter i 
tilstandsrapport som er vedlagt i 
salgsoppgaven, herunder kjeller, 
grunnmur/drenering, kledning, taktekking, 
takrenner/vindskier, etasjeskiller, baderom, 
kjøkkeninnredning med mer.

Areal:
P-rom: Strandgata 106: 110 m2
Strandgata 108B: Ingen primærrom.
Bra: Strandgata 106: 165 m2
Strandgata 108B: 220 m2

P-rom innhold:
Strandgata 106:
2. etasje: Gang, bad/vaskerom, 3 soverom.
Loft: Stue/kjøkken.

Bruksareal per etasje:
Strandgata 106
1. etasje: 65 m2
2. etasje: 65 m2
Kjeller: 35 m2

Strandgata 108B
1. etasje: 125 m2
2. etasje: 95 m2

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
Hhv. ca. 1912 og ca. 1970

Parkering:
Parkering i offentlig gate etter gjeldene 
bestemmelser.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Strandgata 106 er oppført 
ca. 1912, men det hefter noe usikkerhet omkring 
byggeår. Eiendommen er oppført på grunnmur i 
lødd stein og tegn som er utvendig 
pusset/støpt. Etasjeskillere i tre. Yttervegger i 
tømmer som er utvendig kledd med trepaneler. 
Saltak med bærende åser i trekonstruksjon, 
som er tekket med bølgeeternitt. 

Strandgata 108B (bakgård) er oppført i ca. 1970, 
men det hefter noe usikkerhet omkring byggeår. 
Bygningen er oppført på støpt såle, betonggulv. 
Yttervegger i tegl som er utvendig pusset. Det 
antas at etasjeskiller er i betong. Kompakttak 

med shingel og stein.

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

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

Oppvarming:
Elektrisk oppvarming. Luft/luft varmepumpe.

Tomteareal:
Ukjent.

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

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

Formuesverdi bolig:
Foreligger ikke.

Kommunale avgifter:
Pt 30 382,- per år.
De kommunale avgiftene omfatter vann, avløp, 
eiendomsskatt, renovasjon og feiing. 
Renovasjonsgebyr faktureres direkte fra HIM. 
De kommunale avgiftene er variable og 
avhenger av vannforbruk. Avvik vil forekomme.

Tilbehør:
Det er spesielle regler for tvangssalg. Konferer 
megler.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av 
Norges Eiendomsmeglerforbund m.fl. av 
01.01.2020 legges til grunn for handelen, 
dersom ikke annet fremgår i denne 
salgsoppgave. Det bemerkes at det er full 
avtalefrihet om hva som skal følge med en 
eiendom i forbindelse med salg. Listen er 
tilgjengelig hos meglerforetaket, samt hos 
www.nef.no

Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger 
i handelen. Merk at noen hvitevarer kan være 
frittstående, selv om de fremstår som 
integrerte. Kjøper anbefales å ta forbehold i bud 
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om eventuelle hvitevarer som ønskes at 
medfølger.

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

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Megler har ikke blitt forelagt ferdigattest eller 
midlertidig brukstillatelse fra Haugesund 
kommune. Bygget er i matrikkelbrevet oppført 
som Annen lagerbygning (bygningsnr. 
171107016) og Butikk/forretningsbygg 
(bygningsnr. 171107032).

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.

"Disponibelt rom" er en uformell klassifisering av 
rom i bolig/bygning som innebærer at arealet 
kan tas i bruk, men høyst sannsynlig ikke 
oppfyller gjeldende krav til varig oppholdsrom.

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. 
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.

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

Regulering:
Eiendommen omfattes av:
- Kommunedelplan for sentrum 2014-2030 

(Sentrumsplanen). Arealbruk: Sentrumsformål, 
nåværende.
- Reguleringsplan RL1270. Formål: 
Forretning/kontor.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
12.05.1954 - Dokumentnr: 435 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om benyttelse 
28.10.1970 - Dokumentnr: 3116 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. 
et tilbygg.  
22.02.1904 - Dokumentnr: 900012 - Opprettelse 
av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE  
15.05.1912 - Dokumentnr: 900044 - Registrering 
av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1106 Gnr:40 Bnr:1059 
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE

Konsesjonsplikt:
Ingen konsesjonsplikt.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag reguleres iht. 
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.

Salgsoppgavedato:
26.08.2020

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/

Lovverket:
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.

Ansvarlig megler/medhjelper ved tvangssalg:
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. 

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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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


