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GRANNESGATA 44HASSELØY

ØyvindHasseløy
Eiendomsmegler MNEF

T: 92 06 35 07

oyvind@meglerhuset-rele.no

Øyvind Hasseløy er med sitt enorme nettverk, glimt i 

øyet og forkjærlighet for den gode samtalen et kjent 

og kjært fjes i Haugesund. Øyvind er en av våre mest 

erfarne og best lokalkjente meglere, også når det 

gjelder hyttemarkedet. Han har en energi og et 

pågangsmot som smitter over på både kolleger og 

kunder.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Del 1 - Grannesgata 44

Eiendommen
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EIENDOMSTYPE: 

Industri

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 38 Bnr. 11 i Haugesund

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 9 000 000 + omk.

TOMT: 

Ca. 3200 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Industritomt med 
eldre lagerbygg 

Eiendommen har en strategisk beliggenhet helt nord/ vest på Hasseløy- Nærhet til 

Haugesund sentrum og killingøy offshorebase. 

- Regulert for industriformål i sentrumsplanen 

- 60 % utnyttelse

- Ca 3.200 m2 - Tomten fradeles etter salg og evt. avvik gir ikke rett til korrigering av 

kjøpesum

- Eldre bygningsmasse med areal på ca 450 kvm grunnflate - 3 plan

- Skur på sørsiden er ca 200 kvm (Målt i kart)

- Ca. 48 meter kai 

- Eiendommen selges 

- Eiendommen ligger i uregulert område, men vegen er regulert.

Ved deling kan da denne eiendommen få krav om å opparbeide vegen i hht 

reguleringsplanen, jf pbl §18-1.
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Eiendommen som selges ligger midt på eiendommen og er tenkt fradelt eiendommen ved salg
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Eiendommen ligger tett på offshorebasen Killingøy 
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Fra eiendommen har man umiddelbar tilknytning til det idylliske Vibrandsøysundet
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Eiendommen har en strategisk plassering i innseilingen til Haugesund
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Del 2 - Grannesgata 44

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0200/22

Adresse:
Grannesgata 44, 5523 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 38 Bnr. 11 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Kyvik H J AS

Prisantydning:
9 000 000,-

Kjøpers omkostninger:
225 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
226 372,- (omkostninger totalt)

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

Total kjøpesum:
9 226 372,-

Eiendomstype:
Industri

Eierform:
Eiet

Beliggenhet:
Beliggende helt på nordsiden av Hasseløy. 
Eiendommen er vestvendt og har kailinje mot 
Vibrandsøysundet. Nærhet til Killingøybasen.

Standard:
Bygget er et eldre lagerbygg samt et enkelt 
skur på tomten. Ny eier må selv ta risikoen og 
kostnaden ang sikring av bygget m.m

Byggeår:
Ukjent.

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:
Næringseiendom med kaiinje og kai. Det er 
oppført et større bygg på eiendommen. 

Eiendommen som selges blir skilt ut fra 
Grannesgata 44 ved et salg. Eiendommen har 
ikke klarlagte grenser, og avvik ved oppmåling 
kan forekomme. Arealet anslås til å være ca. 
3200 kvm. Før en eventuell byggesøknad må 
grensene bli klarlagt og eiendommen må 
reguleres.

Tomteareal:
Ca. 3200 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Info leieavtaler:
Det foreligger en leieavtale med Kystverket som 
omhandler deler av eiendommen og deler av 
kaien. Leieavtale løper fra år til år og det er 
innbetalt 73.440.- for inneværende år. 

Overtagelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Vei, vann og avløp:
Det må påregnes tilknytningsavgift til det 
kommunale vann- og avløpsnettet. Det vil da bli 
beregnet årlige kommunale eiendomsavgifter. 
Grunnlaget for fakturering av kommunale 
avgifter er de enkelte satser som 
kommunestyret vedtar hvert år.

Diverse:
Ved fradeling vil alle heftelser som påhviler den 
opprinnelige eiendommen følge med over på 
den utskilte delen. Ved overlevering til kjøper, 
skal eiendommen overleveres fri for heftelser.

Regulering:
Eiendommen ligger utenfor regulert område, 
men er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
næringsvirksomhet. Kopi av bestemmelser og 
kart, kfr. megler.

Eiendommen ligger i uregulert område, men 
vegen er regulert.
Ved deling kan da denne eiendommen få krav 
om å opparbeide vegen i hht reguleringsplanen, 
jf pbl §18-1.
I regulert strøk kan grunn bare bebygges eller 
eksisterende bebyggelse utvides vesentlig eller 
gis en vesentlig endret bruk, eller eiendom 
opprettes eller endres, dersom:
a.
offentlig veg er opparbeidet og godkjent så 
langt den er vist i planen, fram til og langs den 
side av tomta hvor den har sin atkomst.

Id RL1700
Kommunedelplan for sentrum 2014-2030, 
Sentrumsplanen
Delareal 100 m2
Arealbruk Næringsvirksomhet,Nåværende

Sentrumsplanen er under revidering og 
interessenter bes kontakte kommunen for 
ytterlige informasjon.

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

1106/38/11:
07.07.1936 - Dokumentnr: 483 - Elektriske 
kraftlinjer
H.E.V.'s kraftledninger.  
Gjelder denne registerenheten med flere 

22.02.1951 - Dokumentnr: 217 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. 
et skur.  

30.11.1955 - Dokumentnr: 1384 - Bestemmelse 
om veg

14.05.1975 - Dokumentnr: 1789 - Rettighet
Rettighetshaver:  Kyvik H J AS 
Org.nr: 913 688 368 

20 HASSELØY GRANNESGATA 44



LEIEAVTALE  
ÅRLIG AVGIFT NOK        65,000  
LEIE-TID:  20 ÅR  
KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE 
FRA HJEMMELSHAVER/  
UTLEIER  
BESTEMMELSE OM VILKÅR FOR SLETTELSE AV 
LEIEKONTRAKT  
LEIE AV NÆRINGSLOKALE  
----
Nye vilkår i leie 

07.07.1976 - Dokumentnr: 2395 - 
Erklæring/avtale
Bestemmelse om tilfluktsrom 

03.03.2008 - Dokumentnr: 180885 - Jordskifte
Sak nr 1110-1999-0013 Hasseløy  
Saken gjelder grensegang etter jordskifteloven 
§ 88  
Gjelder denne registerenheten med flere 

16.06.2016 - Dokumentnr: 541697 - 
Bestemmelse om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:38 Bnr:7 

16.06.2016 - Dokumentnr: 541697 - 
Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:38 Bnr:7 

16.06.2016 - Dokumentnr: 541697 - 
Erklæring/avtale
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:38 Bnr:7 
Rett til å lagre løsøre 

12.01.1901 - Dokumentnr: 900003 - Opprettelse 
av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE

Ferdigattest:
Ferdigattest for tilbygg - verksted, datert 
12.10.1971, ligger vedlagt i salgsoppgaven.

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:
16.08.2022

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, 
reguleringsbestemmelser og liknende 
vedrørende eiendommene. Det gjøres særskilt 
oppmerksom på at arealangivelser er basert på 
opplysninger fra selger 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:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92063507
oyvind@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92063507
oyvind@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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Kommuneplan
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Reguleringsplan

23



Grunnkart
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Ferdigattest
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Tegning
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Situasjonskart
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Budskjema
For eiendommen: Grannesgata 44, 5523 HAUGESUND
Gnr. 38 Bnr. 11 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0200/22
basert på salgsoppgave datert 16.08.2022
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Øyvind Hasseløy  /  T: 92063507  /  oyvind@meglerhuset-rele.no
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