
Prisant: 3 900 000 + omkHaugesund - Sentrum
Haraldsgata 168, 5525 HAUGESUND



SENTRUM HARALDSGATA 1682



HARALDSGATA 168SENTRUM

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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EIENDOMSTYPE: 

Bygård

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 327 i Haugesund

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 900 000 + omk.

TOMT: 

298.5 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Bygård midt i 
Haugesund 
sentrum til salgs

Bygård med restaurant og leilighet til salgs. Beliggende i gågaten Haraldsgata

Bygget er på totalt 550 m2 Bra og inneholder:

-Kjeller 97 m2 med kjellerrom

-1. etasje 200 m2 med restaurant, 2 x wc, kjøkken, vaskerom, inngangsparti.

-2. etasje 175 m2 med trapperom, gang, bad, 4 x rom, tidligere trykkerilokale (opprinnelig 

bakgård).

-Loft 78 m2 med trapperom, gang, innredet rom, stue, kjøkken, bad, soverom.

10 SENTRUM HARALDSGATA 168



11SENTRUM HARALDSGATA 168



12 SENTRUM HARALDSGATA 168



13SENTRUM HARALDSGATA 168



14 SENTRUM HARALDSGATA 168



15SENTRUM HARALDSGATA 168



16 SENTRUM HARALDSGATA 168



17SENTRUM HARALDSGATA 168



18 SENTRUM HARALDSGATA 168



19SENTRUM HARALDSGATA 168



20 SENTRUM HARALDSGATA 168



21SENTRUM HARALDSGATA 168



22 SENTRUM HARALDSGATA 168



23SENTRUM HARALDSGATA 168



24 SENTRUM HARALDSGATA 168



25SENTRUM HARALDSGATA 168



26 SENTRUM HARALDSGATA 168



Del 2 - Haraldsgata 168

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0318/20

Adresse:
Haraldsgata 168, 5525 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 327 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Presenta Eiendom AS

Aksjeselskapets navn:
Haraldsgaten 168 AS

Prisantydning:
3 900 000,-

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

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

Total kjøpesum:
3 900 787,-

Eiendomstype:
Bygård

Eierform:
Eiet

Beliggenhet:
Bygård beliggende midt i Haraldsgata i 
haugesund sentrum. Kvartalet består av 
butikker, uteplasser, kontor, kafe, lekeplass og 
boliger. I nærhet til bussholdeplass.

Standard:
Interessent oppfordres til å ta med fagfolk for 
vurdering av eiendommens tilstand. Det 
foreligger tilstandsrapport som har følgende 
konklusjon:
"Forretningsbygg med boligdel oppført med 
kjeller, 1. etasje, 2. etasje og loft. Kjelleren 

framstår som uinnredet kjeller.
1. etasje blir brukt til restaurant / gatekjøkken. 2. 
etasje av bygningen er registrert til 
kontorformål. Denne etasjen er bygget opp på 
ny med nye vegger og rominndeling. På badet 
er gulvbelegg og våtromsplater fornyet. Nye 
varmekabler. Sanitærutstyret er ikke fornyet. 
Loftsetasjen er innredet til leilighet. Innvendig 
holder 2. etasje og loft en normal standard.
Utvendig trepanel ble malt med to strøk i 2019. 
Bygningen blir leid ut i sin helhet til dagens 
leietaker. Leietakeren har innredet og tilpasset 1. 
etasje til dagens bruk. 1. etasje framstår med 
normalt vedlikehold. Det meste av 
konstruksjonen på bygningen framstår som fra 
byggeår. Tak konstruksjonen på tidligere trykkeri 
er enkelt oppført og en må forvente fornying og 
renovering. Det ble registrert noe skjevhet på 
tak på opprinnelig bygning. Det blir gitt 
tilstandsanmerkninger som følge av alder, 
normal slitasje og utidsmessighet. En må 
forvente skjevhet og mottforekomst i 
opprinnelig konstruksjon."
Se salgsoppgave for tilstandsrapport.

Areal - Bruksareal pr. etasje:
Bruttoareal BTA
Kjeller: 97 kvm 
1. etasje: 200 kvm 
2. etasje: 175 kvm 
3. etasje: 78 kvm

Parkering:
Det er ikke parkering til eiendommen. Tillat med 
varelevering i sentrum.

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.

Beskaffenhet:
Tomten består i hovedsak av bygg, smau og 
gategrunn i gågata.

Tomteareal:
298.5 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Kommunale avgifter:
25 024,-

Renovasjon HIM kommer i tillegg. Per i dag har 
leietaker egen renovasjon.

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

Info leieavtaler:
Det har i flere tiår vært pizza- og 
kebabrestaurant. Leieavtalen er utløpt men 
leietaker driver fortsatt der. Det betales kr. 
20.000 eks mva + strøm pr med for bygget, 
minus leilighet på loft. 

Overtagelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Eiendomsskatt:
13748 for 2021

Vei, vann og avløp:
Offentlig

Diverse:
Eiendomsselskapet Haraldsgata 168 AS selges. 
Kontakt megler for regnskap.

Regulering:
Eiendommen ligger under sentrumsplanen. 
Sentrumsplanen er undr revidering og 
interessent må selv følge med på siste forslag, 
via Haugesund kommune sin nettside.
Haraldsgata 168 inngår i Hensynssone 1 – 
Sentrumskjernen. Alle arbeider på eksteriør 
(fasader og takflater) må avklares med 
byantikvar. 

Det har i flere tiår vært pizza- og 
kebabrestaurant i gateplan. Det er i 2022 søkt 
om bruksendring til dette formålet. Det ble 
16.03.2022 godkjent rammetillatelse for 
bruksendring til formålet.                               
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Ny kjøper må utføre kravene i rammetillatelsen, 
dersom kjøper ønsker denne bruk. Kontakt 
megler for rammetillatelse. Lokalet er pr i dag 
godkjent som butikklokale. Ny eier må enten få 
lokalet i godkjent stand til dagens leietaker, evt 
leie det ut som butikklokale som det er godkjent 
som. Kommunen kan pålegge 
overtredelsesgebyr dersom bygget brukes til 
noe det ikke er godkjent for.

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

1106/40/327:
26.05.1900 - Dokumentnr: 900061 - 
Bestemmelse om bebyggelse

30.04.1900 - Dokumentnr: 900014 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1106 Gnr:40 Bnr:329 
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE

Ferdigattest:
Det foreligger ferdigattest fra 1937 vedr tilbygg 
av mur i delvis 1. etg og 2 etasjer.
Det foreligger ferdigattest fra 1954 vedr 
fasadeendring og innredningsforandring.
Det foreligger ferdigattest fra 1968 vedr 
ominnredning.
Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra 1987 
fra trykkeri til butikk i 1. etasje.

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:
23.05.2022

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 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. 
Kjøper er selv ansvarlig for utarbeidelse av 
redegjørelse av finansiell bistand iht asl § 8-10.

”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.

Kontakt:
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. Tilstandsrapport
2. Årsregnskap 2021
3. Rammetillatelse bruksendring
4. Leieavtale (utgått)
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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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Reguleringsplan
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Grunnkart
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Matrikkelrapport
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Matrikkelrapport
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Bygningstegninger 1936
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Bygningstegninger 1936
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Bygningstegninger 1936
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Tegning
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Vedtak
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Vedtak
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Budskjema
For eiendommen: Haraldsgata 168, 5525 HAUGESUND
Gnr. 40 Bnr. 327 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0318/20
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


