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                                                                       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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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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Eiendommen
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Bygård

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 122 i Haugesund

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 000 000 + omk.

TOMT: 

331.7 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Profilert bygård 
midt i Haugesund 
sentrum til salgs

Bygård med svært god beliggenhet midt i Haugesund sentrum. Beliggende fra 

Strandgata mot Haraldsgata, med hjørnebygg vis a vis Risøybroen. Byens kanskje mest 

travle hjørnebygg med god og sentral beliggenhet for butikk og leiligheter. 

Svært god plass for utleie av leiligheter, med sin korte avstand til store leietakeraktører 

som Aibel, Høyskole og sykehus. 

Hovedtrafikken gå forbi bygget til indre kai, båtliv og restauranter, samt til Aibel.

Eiendommen er på 280 m2 og inneholder:

-Kjeller 28 m2 med nedgang fra butikk mot øst.

-1. etasje 111 m2 med to butikklokaler og inngangsparti til 2. etasje.

-2. etasje 110 m2 med diverse rom.

-Loftetasje 31 m2 med hybelleilighet.
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Butikklokale 1
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Butikklokale 1
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Butikklokale 2
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Butikklokale 2
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2. etasje
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3. etasje
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Smau



Profilert hjørneeiendom midt i sentrum av Haugesund

25SENTRUM STRANDGATA 123



26 SENTRUM STRANDGATA 123



27SENTRUM STRANDGATA 123



28 SENTRUM STRANDGATA 123



Del 2 - Strandgata 123

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0049/22

Adresse:
Strandgata 123, 5527 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 122 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Kyruco Investments AS

Aksjeselskapets navn:
Strandgaten 123 AS

Prisantydning:
3 000 000,-

Kjøpers omkostninger:
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
787,- (omkostninger totalt)

Det tas forbehold om endringer i ovennevnte 
gebyrer.

Eiendomstype:
Bygård

Eierform:
Eiet

Beliggenhet:
Bygård med svært sentral og profilert 
beliggenhet midt i sentrum.

Standard:
Konklusjon i tilstandsrapport:
"Bygningen fra ca. 1899 som er ombygd i 1939 
med grunnmur i betong og stein, vegger i tegl 
som er pusset, med vegger i laftet tømmerplank 
med saltak i trekonstruksjoner.
Det har ikke vært foretatt noen vesentlige 
oppgraderinger på bygningen utvendig og det 
er nå behov for renovering av tekking og 
fasader utvendig inkludert vinduer.
Innvendige overflater og bad/kjøkken/el-anlegg 
og rør opplegg er i hovedsak av eldre dato og 
står foran full oppgradering.
Registrerte tilstandanmerkninger har 

hovedsakelig årsak i bygningens alder, 
vedlikehold og konstruksjon samt manglende 
dokumentasjon."
Interessent plikter å sette seg inn i 
tilstandsrapport.

Arealer:
Bruttoareal BTA
Kjeller: 28 kvm 
1. etasje: 111 kvm 
2. etasje: 110 kvm 
3. etasje: 31 kvm

Oppvarming:
Elektrisk.

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.

Tomteareal:
331.7 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Kommunale avgifter:
25 003,- for 2021

Renovasjon kommer i tillegg på kr. 2.981 
(standard renovasjonsavgift).

De kommunale avgiftene avhenger av forbruk 
og avvik vil forekomme.

Info leieavtaler:
Et butikklokale er utleid på løpende avtale. Årlig 
leie er NOK 53.600. Resten av eiendommen er 
p.t ledig.

Overtagelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Eiendomsskatt:
20.674 for 2021

Vei, vann og avløp:
Offentlig.

Diverse:
Eiendomsselskapet Strandgaten 123 AS selges. 
Kontakt megler for regnskap.
 Kommunen opplyser følgende:
"Etter en gjennomgang av dokumentasjonen, 
finnes det godkjent bygningstegning på to 
leiligheter i andre etasje her. I matrikkelen er det 
ikke registrert bolig i andre etasje og bygningen 
er registrert som næringsbygg, da det er 
registrert næringbutikk i første etasje. 
Matrikkelen er ikke oppdatert og kommunen kan 
rette opplysningene på bakgrunn av 
dokumentasjonen som jeg sender deg. Gjør 
oppmerksom på at hvis ikke 
bygningstegningene samsvarer med dagens 
situasjon, kan det likevel være søknadspliktig 
arbeid etter plan og bygningsloven.
Fint om du kan gi tilbakemelding og eventuelt 
legge ved oppdaterte bygningstegninger, med 
oppgitt boligspesifikasjons skjema (vedlagt). 
Eller be hjemmelshaver om å sende inn 
opplysningene til kommunen og be om retting 
av opplysningene i matrikkelen."

Regulering:
Deler av eiendommen ligger regulert til gate 
m/fortau, jmf regulering fra Landmannstorget.
Eiendommen ligger under sentrumsplanen, som 
er under revidering. Er avsatt til 
sentrumsformål, vei og bevaring kulturmiljø. Alt 
arbeid p eksteriør må avklares med byantikvar.
Kjøper oppfordres til å sette seg inn i regulering 
og sentrumsplan.

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

1106/40/122:
05.09.1986 - Dokumentnr: 4487 - Best. om 
adkomstrett
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:40 Bnr:124 
Med flere bestemmelser 

06.01.1870 - Dokumentnr: 900001 - Opprettelse 
av matrikkelenheten
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OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE

Ferdigattest:
Det foreligger ferdigattester; 
-fra 1983 på nye vinduer og gesims
-fra 1940 oppføring bygg

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.

Betalingsbetingelser:
Partene skal signere kjøpekontrakt innen rimelig 
tid etter at handel er kommet i stand. Hele 
kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal 
være kreditert meglers klientkonto og skriftlig 
melding fra kjøpers bank må foreligge innen to 
virkedager før overtagelse. Kjøpesummen skal 
innbetales fra kjøpers konto i norsk 
finansinstitusjon.

Personopplysninger:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

Salgsoppgavedato:
31.03.2022

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 leiekontrakter, tilstandsrapport, 
prospekt, reguleringsbestemmelser og liknende 
vedrørende eiendommen. Det gjøres særskilt 
oppmerksom på at arealangivelser er basert på 
opplysninger fra selger, takstmann 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 
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. 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.

Kontakt:
Jan Audun Lutro
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90222291
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

Vedlegg til salgsoppgave:
1. Årsregnskap og skattemelding
2. Leieavtale
3. Tilstandsrapport

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Transaksjon:
Transaksjonen vil bli gjennomført som et salg 
av 100% av aksjene i Strandgaten 123 AS, som 
både er reell eier og hjemmelshaver til 
eiendommen. Endelig kjøpesum settes til 
eiendomsverdi, korrigert for relevant aktiva og 
passiva som ligger i selskapet på tidspunkt for 
overtagelse. Bud skal skal således inngis til 
eiendomsverdi. Endelig salg forutsetter 
styregodkjennelse.

Finansiering:
Kjøper må før inngivelse av bud avklare med 
bank ift finansiering, samt avklare med bank 
hvordan finansiering kan skje ihht ny aksjelov 
§8-10. Det må hensyntas evt forbehold i bud. 
Selskapets gjeld vil bli innfridd ifm salg. kjøper 
er selv ansvarlig for utarbeidelse av 
dokumentasjon iht all § 8-10.

Forbehold:
Kjøpekontraktsstandard benyttes siste mal fra 
Forum for Næringsmeglere. Avvik fra denne skal 
særskilt fremkomme i bud.
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport

35



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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Grunnbok
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Grunnbok

44



Ferdigattest
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Ferdigattest
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Bygningstegninger
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Bygningstegninger
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Bygningstegninger
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Bygningstegninger
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Bygningstegninger
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Bygningstegninger
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Bygningstegninger
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Bygningstegninger
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Målebrev
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Målebrev
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Reguleringsplan
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Tegnforklaring
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Kommuneplan
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Tegnforklaring
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Budskjema
For eiendommen: Strandgata 123, 5527 HAUGESUND
Gnr. 40 Bnr. 122 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0049/22
basert på salgsoppgave datert 31.03.2022
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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


