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Næringsmegler/Eiendomsmegler MNEF
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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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EIENDOMSTYPE: 

Bygård

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 109 i Haugesund

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 5 300 000 + omk.

TOMT: 

191.8 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Bygård med 2 
næringslokaler og 
3 boenheter til 
salgs
Bygård midt i Haugesund sentrum, tegnet av arkitekt Einar Halleland i 1897 og oppført 

ca 1899. 

Hovedbygget inneholder tre leiligheter som selges møblert og utstyrt samt to 

næringslokaler på gateplan. Eiendommen har også uthus over 2 etasjer med boder, 

vaskerom med vaskesøyler til alle boenhetene i 1. etg og disponibelt rom i 2. etg.  

Fra leilighetene i 2. og 3. etg er det gløtt til Smedasundet.  

Bygården har vært i eie av samme familie i over 100 år. De har drevet bl.a 

fargehandel/malermesterfirma, legekontorer og utleie i 3 generasjoner. Neste 

generasjon bor utenbys, og eiendommen er nå klar for nye eiere. 

Bygårdens sentrale plassering og utforming gjør den til et attraktivt utleieobjekt. 
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Kort om eiendommen

Bygården er på totalt 387 m2 BRA og inneholder:  

Hovedbygg; 

-1. etasje 87 m2 med 2 separate næringslokaler, gang/entre med port, wc, bod og kott. 

Ca. 2,8 m. takhøyde.  

-2. etasje 99 m2 med trapperom, gang. Leilighet med gang, bad, kjøkken, stue, 3 x 

soverom, wc. Ca. 2,8 m. takhøyde.  

-3.etasje 99 m2 med trapperom, gang. Leilighet med gang, 2 x stuer, kjøkken, 2 x 

soverom, bad. Ca. 2,7 m. takhøyde.

-4.etasje 48 m2 med trapperom. Hybelleilighet med stue/kjøkken, bad, 2 x soverom, 

gang, bad, bod. –krypkjeller 

Uthus;  

-1. etasje 27 m2 med vaskerom til leilighetene, tre boder. 

-2. etasje 27 m2 med bod.  

Bakgård mellom hovedbygg og uthus.  
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4. etg
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4. etg
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4. etg
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3. etg
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3. etg

22 SENTRUM STRANDGATA 113



23SENTRUM STRANDGATA 113



3. etg
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3. etg
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3. etg
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3. etg



2. etg
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2. etg
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2. etg
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2. etg



2. etg
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1. etg
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Felles gang
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Vaskerom anneks
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Bakgård
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"Malerrom" Anneks
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Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0163/22

Adresse:
Strandgata 113, 5527 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 109 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Strandgaten 113 AS

Prisantydning:
5 300 000,-

Kjøpers omkostninger:
132 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
133 872,- (omkostninger totalt)

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

Eiendomstype:
Bygård

Eierform:
Eiet

Beliggenhet:
Eiendommen ligger i Haugesund sentrum, i 
kvartalet med Risøybroen. Sentral eiendom midt 
i Haugesund sentrum.

Standard:
Det foreligger tilstandsrapport og egenerklæring 
fra selger. Interessent plikter å sette seg inn i 
dette før bud inngis.
Det foreligger diverse samsvarserklæringer for 
diverse elektroarbeider opp gjennom årene.
Det foreligger rapport fra 1987 om soppangrep. 
Det ble utført tiltak den gang etter anbefaling.
Det foreligger radonmålingsrapport fra 2019 
som viser lave verdier.
Fasade malt i 2021.

Areal - Bruksareal pr. etasje:
Hovedbygg
Bruksareal
1. etasje: 87 kvm 
2. etasje: 99 kvm 
3. etasje: 99 kvm 
4. etasje: 48 kvm 

Uthus
Bruksareal
1. etasje: 27 kvm 
2. etasje: 27 kvm

Om eiendommen:
Eiendommen har vært eiet av samme familie i 
mer enn 100 år. Tre generasjoner har hatt sitt 
virke her; første generasjon drev fargehandel 
og malermesterfirma og bodde også i huset. 
Generasjon to og tre hadde begge legekontorer 
i 2.etg. Legekontoret er flyttet, og alle etasjene 
over gateplan brukes igjen til beboelse. Fjerde 
generasjon i familien bor utenbys og det er nå 
tid for at nye eiere overtar.
Hovedhuset 
Leiligheter i andre, tredje og fjerde etasje. Disse 
er møblert og utstyrt inklusive kjøkkenutstyr, 
serviser, sengetøy etc. Leilighetene i 2. og 3. 
etg har god takhøyde, grunnflate på 99 kvm., 
fire rom + kjøkken, bad, gang og innebod. I 2. etg 
er det dør mellom to stuer, i 3. etg er det åpning 
mellom de to stuene. Alno-kjøkken og nyere bad 
i 2. etg, opprinnelig men oppusset, stedbygget 
kjøkken i 3. etg.
Leiligheten på loftet har skråtak, men god 
takhøyde i sentrale deler og et estimert areal 
på 48 kvm. Her er to soverom, ett felles 
oppholdsrom med kjøkkenavdeling, bad og 
uteloft.
Fiberbredbånd er trukket inn i huset til hver av 
leilighetene. Det er porttelefon med døråpner. 
Varmepumper i alle leilighetene.
To næringslokaler / butikklokaler på gateplan 
med separate innganger. Hvert av lokalene er 
på ca 35 kvm. Det ene lokalet er oppusset i 
senere år, det andre trenger oppussing.

Uthus og bakgård; -
Uthuset er i to etasjer, løper parallelt med 
hovedhuset og har samme bredde som dette. 
Her er enkel standard og behov for fornyelse.  
Taket er imidlertid nylig oppgradert.
 1. etasje: 27 kvm: vaskerom med egen 

vaskesøyle til hver av leilighetene og  tre 
låsbare boder. 
2. etasje : 27 kvm med disponibelt rom – 
«Malerloftet»
Bakgård mellom hovedbygg og uthus er 
tilgjengelig via hovedhusets bakdør og via 
sideport fra smauet på sørsiden av 
eiendommen

Tilstandsrapport - konstruksjon:
Utleiehus med tre etasjer og loft som er bygget 
i ca. 1899. Boligen er oppført med grunnmur i 
hullsteinsmur i tegl, trekonstruksjon som 
utvendig er kledd med trepaneler, trebjelkelag.
Saltak i trekonstruksjon tekket med 
skifertakstein.

Parkering:
Det er ikke parkering på eiendommen. Gratis 
korttidsparkering like utenfor bygården. 
Parkeringsplasser med betalingsautomat flere 
plasser i nærheten, bl.a vis a vis eiendommen.

Oppvarming:
Elektrisk, Varmepumpe på loft og 3. etasje, 2 x 
varmepumper i 2. etasje.Varmekabler i gulv 
butikk nord.

Energimerking:
Energiklasse G oppvarmingskarakter oransje.

Tomteareal:
191.8 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Kommunale avgifter:
10 765,-

Renovasjon HIM: kr. 8.943 (3 stk standard 
abbonement)

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

Info leieavtaler:
Leiestatus pr mai 2022:
Loft: Kr. 5.500 + strøm. Ledig fra 1. juni.
3. etg: Kr. 8.000 + strøm
2. etg: Kr. 7.750 + strøm
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1. etg: Ledig

Overtagelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Eiendomsskatt:
6.695 for 2021

Vei, vann og avløp:
Offentlig

Regulering:
Eiendommen ligger under sentrumsplanen, som 
er under revidering.Sentrumsplanen arealbruk 
er sentrumsformål. Kjøper oppfordres til å lese 
siste tilgjengelig forslag på Haugesund 
kommune sine hjemmesider. 
Bygningen inngår i sentrumsplanens 
Hensynssone 1. Alle utvendige arbeider på 
takflater og fasader inkludert fargesetting må 
avklares med byantikvar.

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

17.07.1914 - Dokumentnr: 900037 - Opprettelse 
av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE

Ferdigattest:
Ferdigattest for bruksendring fra kontor til 
boligformål i 2. etg foreligger og er datert 
13.05.2022. At en ferdigattest foreligger betyr 
ikke nødvendigvis at arbeider som er utført på 
eiendommen i senere tid er godkjent eller 
byggemeldt.

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:
16.05.2022

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 takstmann, 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. 

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

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. Kommunale opplysninger 
2. Tilstandsrapport
3. Radonrapport 2019
4. Leieavtaler
5. Kjøpekontrakt mal
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Budskjema
For eiendommen: Strandgata 113, 5527 HAUGESUND
Gnr. 40 Bnr. 109 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0163/22
basert på salgsoppgave datert 2020-12-04
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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


