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HARALDSGATA 2012

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 201

Jan Audun Lutro
Næringsmegler/Eiendomsmegler MNEF

T: 90 22 22 91

Jan.audun@meglerhuset-rele.no

Jan Audun Lutro er 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:
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Del 1 - Haraldsgata 201

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Bygård 

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 352 i Haugesund

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 4 500 000 + omk.

BTA: 

Bta: 536 m2

TOMT: 

Areal: 256.5 m2

LEIE: 

Kr.  306.000 /år



Historikk:

Sentral bygård i 
Haugesund 
sentrum

"Kristian Helgesen kolonialforretning" åpnet dørene den 6. 

oktober 1946, da Kristian Helgesen var 25 år. Han overtok 

butikken etter Frantz Førland. Butikken var på den tiden en 

butikk som hadde tradisjonelle kolonialvarer som blant annet 

meierismør, mel, sukker, rosiner og mandler. Kristian Helgesen 

drev også med levering av varer til sine kunder.I 1951 gifter 

Kristian seg med Edith og året etter utvidet de virksomheten til 

også å inkludere delikatessebutikken, som skulle ligger vegg i 

vegg med kolonialforretningen. Edith var en matkunstner, og 

butikken ble godt kjent som byens “lekkerdisk”, med 

hjemmelagde komler, pålegg og andre fristelser. Kristian 

Helgesen drev butikken til han var passert 70 år, da tok hans 

sønn, Kjell Helgesen, over sammen med sin kone Grete og de 

drev den historiske kolonialen fra 1990-2019. Fra 2019 ble driften 

solgt og drives i dag i samme stil som den har vært med alle 

sine fristende delikatesser. Velkommen inn!
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Store profilerte vindusflater
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Korttidsparkering i gata



1. etg - delikatessebutikk
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1. etg - delikatessebutikk
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1. etg - delikatessebutikk



1. etg - store vindusflater/god profilering
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1. etg - delikatessebutikk



2. etg - storkjøkken
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2. etg - kjøkken med vareheis
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2. etg - lager/div



1. etg - vaskerom
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2. etg - storkjøkken



3. etg leilighet - stue
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3. etg leilighet - kjøkken
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3. etg leilighet - soverom 2

HARALDSGATA 201

3. etg leilighet - soverom 1



3. etg leilighet - bad
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3. etg leilighet - stue



HARALDSGATA 201

Oppgradert gate med sideparkering Korttidsparkering i gata



Planløsning

Innhold
Innholdsrik bygård - fullt utleid

Kjent bygård i Haugesund sentrum er for salg. Bygget der alle har vært innom og 

handlet fersk mat og delikatesser i generasjoner. 

Bygården består i dag av butikk med produksjonskjøkken og 1 leilighet. Eiendommen er 

på totalt 536 m2 bta og inneholder:

-Kjeller 74 m2 med boder/lager

-1. etasje 196 m2 med butikk, bod, kjølerom, varemottak/lager og vaskerom. Vareheis.

-2. etasje 196 m2 med gang, kjøkken, kontor, spiserom, trapperom, vaskerom, garderobe, 

wc, kjølerom, fryserom og kott.

-Loftsetasje 70 m2 med gang, stue/kjøkken, bad/vaskerom, trapperom og 2 soverom.
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Eiendommen

Beskrivelse:
Kjent bygård i Haugesund sentrum er for salg. 
Bygget der alle har vært innom og handlet fersk 
mat og delikatesser i generasjoner. 

Bygården består i dag av butikk med 
produksjonskjøkken og 1 leilighet. Eiendommen 
er på totalt 536 m2 bta og inneholder:

-Kjeller 74 m2 med boderlager
-1. etasje 196 m2 med butikk, bod, kjølerom, 
varemottaklager og vaskerom. Vareheis.
-2. etasje 196 m2 med gang, kjøkken, kontor, 
spiserom, trapperom, vaskerom, garderobe, wc, 
kjølerom, fryserom og kott.
-Loftsetasje 70 m2 med gang, stuekjøkken, 
badvaskerom, trapperom og 2 soverom. 

Standard:
Takstmann oppsummerer følgende:
"Bygningen er godt vedlikeholdt og den har god 
håndverksmessig standard,.
Bygning med kjeller to etasje og loft som er 
bygget i 1911, bygningen er oppgradert og 
utvidet flere ganger opp gjennom årene sist i 
1997 og loftet er oppgradert i 2016. Boligen er 
oppført med grunnmur i betong, trekonstruksjon 
som utvendig er kledd med trepaneler. Saltak i 
trekonstruksjon tekket med skifertakstein, folie 
og papp. Merk at boligen er oppført etter 
kravene fra byggeåret. Boligen har følgende 
anmerkninger på TG.2.
-Gulv på grunn, grunnmur, vegger i 
trekonstruksjon, innvendige dører, vinduer, 
etasjeskille, vegger og isolasjon på bad på loft, 
gulv og vegg på vaskerom, ventilasjon på wc, 
vaskerom i 2. etasje.
Boligen har følgende anmerkninger på TG.3. 
-Drenering og ventilasjon på vaskerom i 1. 
etasje.
Registrerte tilstandsanmerkninger har 
hovedsakelig årsak i bygningens alder og 
vedlikehold samt konstruksjon Se forøvrig 
kommentarer og begrunnelse i 
tilstandsrapporten."
Det er skiftet skifertak på hovedhuset i 2020.

Beliggenhet:
Eiendommen ligger i Haugesund sentrum i 
handlegata Haraldsgata. Gratis 
korttidsparkering på dagtid i kvartalet.

Tomtebeskrivelse:
Tomten består i hovedsak av bygningsmasse 
og gategrunn.

Vei, vann og kloakk:
Offentlig

Parkering:
Det er gratis kortidsparkering i kvartalet frem til 
17.00 på hverdager. Etter 17.00 er det gratis 
parkering.

Adresse:
Haraldsgata 201, 5525 HAUGESUND

Oppdragsnummer:
1-0083/21

Byggeår:
1911/påbygd

Radonmåling:
Det er ikke utført radonmåling på eiendommen.

Areal:
BTA: 536 m² 
178 m² 

Tomt:
256.5 m² 

Tomten består i hovedsak av bygningsmasse 
og gategrunn.

Historikk:
Historien til eiendommen:
«Kristian Helgesen kolonialforretning» åpnet 
dørene den 6. oktober 1946, da Kristian 
Helgesen var 25 år gammel. Han overtok 
butikken etter Frantz Førland, som hadde drevet 
i Haraldsgaten i 15 år før han solgte den. 
Butikken var på den tiden en butikk som hadde 
tradisjonelle kolonialvarer som blant annet 
meierismør, mel, sukker, rosiner og mandler. 
Kristian Helgesen drev også med levering av 
varer til sine kunder, og før bilen ble et fast 
transportmiddel leverte han varene med 
håndkjerre.
I 1951 gifter Kristian seg med Edith og året etter 
utvidet de virksomheten til også å inkludere 
delikatessebutikken, som skulle ligger vegg i 

vegg med kolonialforretningen. Edith var en 
matkunstner, og butikken ble godt kjent som 
byens “lekkerdisk”, med hjemmelagde komler, 
pålegg og andre fristelser. Dette ble starten på 
suksesshistorien om å selge ferdigmat over 
disk. Kristian Helgesen drev butikken til han var 
passert 70 år, da tok hans sønn, Kjell Helgesen, 
over sammen med sin kone Grete og de drev 
den historiske kolonialen fra 1990-2019. Fra 
2019 ble driften solgt og drives i dag i samme 
stil som den har vært med alle sine fristende 
delikatesser.

Selger/Utleier:
Kjell Helgesen, Bjørg Marit Thorsen, Grete Karin 
Helgesen.

Matrikkelnr.:
Gnr. 40 Bnr. 352 i Haugesund kommune

Vei, vann, avløp:
Offentlig

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger ferdigattest fra 1982 ved tilbygg 
til butikk.
Det foreligger ferdigattest for innsetting av dør 
mot Sørhauggata fra 1990.

Regulering:
Sentrumsplanen gjelder. Eiendommen inngår i 
Hensynssone 1 – Sentrumskjernen. Alle arbeider 
på eksteriør (fasader og takflater) må avklares 
med byantikvar.

Offentlige avgifter:
Kommunale avgifter kr 20 048,- Renovasjon HIM 
kr. 2.839.

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme. Tilsvarende 
gjelder forbruk renovasjon.

Leieforhold:
Eiendommen er fullt utleid. 
Helgesen Landhandleri AS leier kjeller, 1. etg og 
2. etg. Leietid uoppsigelig til 30.05.2030.
Leilighet i 3. etg er utleid til studenter.
Total årlig leie NOK 306.000. Utleier er ikke mva-
pliktig.
Interessent plikter å sette seg inn i leieavtaler 
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før bud inngis.

Prisantydning:
NOK 4 500 000+ omk

OMK. KJØPER BESKRIVELSE:
112 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
----------------------------------
113 872,- (omkostninger totalt)

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

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Eiendomsskatt:
8611,- for 2020
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. Tilstandsrapport
3. Leieavtaler
4. Kjøpekontrakt og oppgjørsavtale

Tinglyste rettigheter og heftelser
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutterrettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

110640352:
24.06.1977 - Dokumentnr: 2444 - 
Erklæringavtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. 
bygningen.  

27.04.1893 - Dokumentnr: 900018 - Opprettelse 
av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM  
EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930  

Lovanvendelse:
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 leieavtaler, 
reguleringsbestemmelser og liknende 
vedrørende eiendommene. Det gjøres særskilt 
oppmerksom på at arealangivelser er basert på 
opplysninger fra takst, 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 
dendet 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 
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 18 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. 

Lov om hvitvasking:
Det følger av Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

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. 

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Salgsoppgavedato:
2021-03-24

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

Ansvarlig megler:
Jan Audun Lutro
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90222291
jan.audun@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Haugesund
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport

42



Reguleringkart

43



Grunnkart
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Byggetegninger
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Grunnbok
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Budskjema
For eiendommen: Haraldsgata 201, 5525 HAUGESUND
Gnr. 40 Bnr. 352 Snr.  i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0083/21
basert på salgsoppgave datert 24.03.2021





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


