
Prisant: 1 275 000 + omkHaugesund - Sentrum
Haraldsgata 192, 5525 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
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DIN MEGLER PÅ 
DENNE EIENDOMMEN:

Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF

T: 97 95 12 00

georg@meglerhuset-rele.no

Georg Berg er en av våre mest erfarne meglere, en

veteran i eiendomsmeglerbransjen. Som hans

kunde vil du oppleve tett dialog og gode strategier

for både kjøp og salg av eiendom. Georgs

væremåte er en god kombinasjon av profesjonell,

folkelig og jordnær, noe som gjør han godt likt både

blant kolleger og kunder.
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Selveierleilighet

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 40 Bnr. 344 Snr. 2

i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 1 275 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 53 m2

Bra: 53 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 750 per måned

TOMT:

470 m2 eiet tomt.



Standard

Velkommen til
Haraldsgata 192!

Leiligheten har en sentral beliggenhet i sentrum av Haugesund. Gågaten like utenfor og

alle tenkelige kafeer, butikker, kino og restauranter i umiddelbar nærhet.  

Leiligheten er pent oppusset i senere tid. Boligen er hovedsaklig innredet med parkett

på gulv og malte overflater på vegger.
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Stue innredet med flotte farger. Fransk balkong.
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Åpen kjøkkenløsning fra stue. Hvit kjøkkeninnredning med slette fronter og integrerte hvitevarer som platetopp, komfyr, oppvaskmaskin og kjøl-/

fryseskap. Overhengende skap med glassfronter.
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Soverom med skyvedørsgarderobe med speilfronter.
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Helfliset bad som inneholder vegghengt wc, opplegg for vaskemaskin og baderomsinnredning med helstøpt servant og overhengende speil

med belysning. Varmekabler i gulv.
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Boligen har en sentral beliggenhet i sentrum.
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Haugesund
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Her vil  
dere trives... 

Fra din bolig i Haraldsgata kan du gå til det aller meste. Sentrum med alle tilbudene du

trenger ligger bare noen kvartaler unna. Er det ikke fint å tenke på? 

Så enten du ønsker å få med deg en teateroppsetning, treffe venner over en kaffe,

kjøpe klær til sommerfesten eller få anbefalt en hvitvin til rekene du skal ha på lørdag er

alt dette like i nærheten. Bilen står og bena går. Bare det i seg selv er en god

investering. 

Men i sentrum finner du ikke bare motebutikker, spisesteder, kafeer, optikere, og yrende

folkeliv. Sykehuset er like rundt hjørnet, HSH like bortenfor og når fotballfeberen kaller,

er jammen ikke stadion langt unna den heller. En rekker knapt å få varmen i kroppen før

en sitter der, helt fremme på stolen, og maner de hvitkledde til å "peisa på" for et nytt

år med medalje i Tippeligaen. 

Søndagsturen legges gjerne til Vangen eller Djupadalen - selv da med gåavstand fra

døren. Ta en kopp kaffe og et pust i bakken ved HIL-hytta, og returner hjem til

søndagsmiddagen. 

Haraldsgata 192 er det nærmeste man kommer sentrum. Området gjennomgår en

revitalisering der de lager miljøgate like utenfor... YES! 

Her er det bygget flere moderne nybygg, samtidig som den eldre bebyggelse er

rehabilitert. 



Planløsning

Innhold
Leiligheten har en sentral beliggenhet i sentrum av Haugesund. Gågaten like utenfor og

alle tenkelige kafeer, butikker, kino og restauranter i umiddelbar nærhet. 

Leiligheten ligger godt i høyden og er godt lydisolert, sjekk selv og velkommen til

visning! 

Boligen ligger i 2.etasje og inneholder: 

Felles trappegang og yttergang. Entre, bad/vaskerom med wc/dusj/servant/opplegg for

vaskemaskin, soverom med skyvedørsgarderobe og stue med åpen kjøkkenløsning og

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

BRA 53 m2
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 53 m2
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Del 2 - Haraldsgata 192

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

Oppdragsnummer:
218576

Adresse:
Haraldsgata 192, 5525 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 344 Snr. 2 i Haugesund kommune
Sameiebrøk 46/496

Eiers navn:
Amra Ogresevic

Prisantydning:
1 275 000,-

Kjøpers omkostninger:
31 870,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
7 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
------------ 
40 222,- (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,-.

Felleskostnader/Husleie:
750,- per mnd.
Fellesutgiftene inkluderer strøm i fellesarealer,
byggforsikring (utvendig) og avsetting til
vedlikehold. 

Styret har blitt enige om at alle fellesutgiftene
for 2019 skal betales inn forskuddsvis i januar
2019.

Eiendomstype:
Leilighet

Eierform:
Selveier

Standard:
Leiligheten er pent oppusset i senere tid.
Boligen er hovedsaklig innredet med parkett på
gulv og malte overflater på vegger 

Stue innredet med flotte farger. Fransk balkong. 

Åpen kjøkkenløsning fra stue. Hvit
kjøkkeninnredning med slette fronter og
integrerte hvitevarer som platetopp, komfyr,
oppvaskmaskin og kjøl-/fryseskap.
Overhengende skap med glassfronter. 

Soverom med skyvedørsgarderobe med
speilfronter. 

Helfliset bad som inneholder vegghengt wc,
opplegg for vaskemaskin og
baderomsinnredning med helstøpt servant og
overhengende speil med belysning. Varmekabler
i gulv. 

Gang.

Areal:
P-rom: 53 m2

Bra: 53 m2

P-rom innhold:
Entre, bad/vaskerom, soverom og stue med
åpen kjøkkenløsning.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
Byggeår:
1904

Antall soverom:
1 soverom

Etasje:
2.etg.

Parkering:
Parkering i offentlig gate etter gjeldene
bestemmelser.

Byggemåte:
Yttervegger i betong,- og murkonstruksjon.
Pusset og malt. Valmet tak i trekonstruksjon.
Tekket med skifer.

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

Oppvarming:
Elektrisk. 

Varmekabler i gulv på bad.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket G - RØD

Beskaffenhet:
Hovedsaklig bebygget tomt.

Tomteareal:
470 m2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt.

Overtakelse:
Overtakelse av boligen 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:
7 752,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av
vannforbruk i Haugesund kommune og avvik vil
forekomme. Renovasjonsavgiften er inkludert i
prisen over.

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 nett.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for leilighetsbygg (ombygging,
bruksendring), datert 15.05.2017, kan besiktiges
hos megler. 
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Ferdigattest for tilbygg til 2den etasje 36,-m.2,
datert 31.12.1965, kan besiktiges hos megler.

Diverse:
Benevnelser på rom i salgsoppgave samt
selgers bruk av rom kan være i strid med
byggeforskrifter selv om de er målverdige. 

Haraldsgata 192 inngår i Hensynssone 1
Sentrumskjernen. Alle arbeider på eksteriør
(fasader og takflater) må avklares med
byantikvar, opplyser Haugesund kommune. 

Det tas forbehold om pantefrafall.  

D et vil kunne komme endringer i husleien da
det innhentes priser for å reparasjon av
sprinkleranlegg pr 1/12-2020
Regulering:
Eiendommen ligger i et område som er
uregulert og som i sentrumsplanen er avsatt til
bebyggelse og anlegg. 

Haraldsgata 192 inngår i Hensynssone 1
Sentrumskjernen. Alle arbeider på eksteriør
(fasader og takflater) må avklares med
byantikvar, opplyser Haugesund kommune.

Tinglyste forhold/servitutter:
Ingen servitutter registrert.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Meglers vederlag:
Fastpris kr. 68 982,-.

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers
egenerklæring er vedlagt i salgsoppgaven.
Interessenter bes sette seg inn i denne før
budgiving. Boligselgerforsikringen dekker
selgers ansvar for eventuelle mangler ved
eiendommen etter Lov om avhending av fast
eiendom.

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.

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:
2020-12-01

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:
Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 97 95 12 00
georg@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:

Georg Berg

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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VEDLEGG

Egenerklæring
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Egenerklæring
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VEDLEGG

Egenerklæring
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VEDLEGG

Energiattest
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VEDLEGG

Energiattest
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VEDLEGG

Energiattest
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VEDLEGG

Energiattest
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VEDLEGG

Informasjon fra sameiet
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VEDLEGG

Informasjon fra sameiet
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Budskjema
For eiendommen: Haraldsgata 192, 5525 Haugesund
Gnr. 40 Bnr. 344 Snr. 2 i Haugesund
Oppdragsnummer: 218576
basert på salgsoppgave datert 2020-12-01
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Georg Berg  /  T: 97 95 12 00  / georg@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


