
Prisant: 1 750 000,- + omk per 
seksjon

Haugesund - Lillesund terrasse
Strandgata 54, 5528 HAUGESUND



STRANDGATA 542

                                                                       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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Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF

T: 97 95 12 00

georg@meglerhuset-rele.no

Georg Berg er en av våre mest erfarne meglere, en 

veteran i eiendomsmeglerbransjen. Som hans kunde vil 

du oppleve tett dialog og gode strategier for både kjøp 

og salg av eiendom. Georgs væremåte er en god 

kombinasjon av profesjonell, folkelig og jordnær, noe 

som gjør han godt likt både blant kolleger og kunder.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Kontor

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 71

i Haugesund kommune

EIERSEKESJON

Seksjonsnr. 27 og 28

i Lillesund Terrasse

AREAL: 

Bra: 225 m² 

PRISANTYDNING PER SEKSJON: 

Prisantydning: 1 750 000,-

+ Omkostninger: 45 122,-

Totalpris: 1 795 122,-



Kort om eiendommen

Lillesund terrasse

Profilerte sentrumslokaler i Strandgata 54 i Haugesund sentrum. Sentral beliggenhet i 

Haugesund sentrum. Lokalet består av 2 seksjoner som kan selges sammen eller hver 

for seg. 

Næringseksjonen er på ca. 225 m2 bra og består av gang/resepsjon, lager/kontor, 

kontorer,

bad , Vaskerom/kjøkken, behandlingsrom, toalettrom(nord), toalettrom(sør), kott og 

kjøkken. Lokalene har hovedsaklig parkett. 

Seksjon nr. 27 prisantydning kr 1 750 000,- inneholder: 

Behandlingsrom, bod, hybel med bad, kjøkken og oppholdsrom. 

Seksjon nr. 28 prisantydning kr 1 750 000,- inneholder: 

Resepsjon, gang/resepsjon, lager/kontor, behandlingsrom, kontor, venteværelse og 

toalett.
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Planløsning

Innhold
Innholdsrikt lokalet som betår av 2 seksjoner

Lokalet ligger i 5. etasje i leilighetsbygget Lillesund terrasse med dør ut bakkeplan. 

Seksjon nr. 27 prisantydning kr 1 750 000,- inneholder: 

Behandlingsrom, bod, hybel med bad, kjøkken og oppholdsrom. 

Seksjon nr. 28 prisantydning kr 1 750 000,- inneholder: 

Resepsjon, gang/resepsjon, lager/kontor, behandlingsrom, kontor, venteværelse og 

toalett. 

Lokalene passer utmerket til forretninger som ønsker seg meget god profilering, samt 

adkomst fra gateplan.

Lokalene har vært brukt til helseklinikk.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

Plantegning
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0410/22

Adresse:
Strandgata 54, 5528 HAUGESUND

Andel:
 i Lillesund Terrasse Sameie.

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 71 Snr. 27 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Klinikk Haugesund AS

Prisantydning:
1 750 000,-

Kjøpers omkostninger per seksjon:
43 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
45 122,- (omkostninger totalt) per seksjon.

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av 
Boligkjøpeforsikring pluss vil øke 
totalomkostningene med kr. 2 800,-.

Total kjøpesum:
Prisantydning per seksjon: 1 750 000,-
+ Omkostninger: 90 244,-
Totalt for begge seksjonene: 3 590 244,-

Felleskostnader/Husleie:
6 457,- per mnd.
Andel fellesutgifter omfatter:
Øvrige driftskostnader som 
vaktmestertjenester, renhold, felles forsikring av 
bygningsmassen, TV/internett, 
forretningsførsel, 

Felleskostnadene for seksjonnr. 27 på kr 3 081,- 
og 28 er kr 3 376,- per mnd.

Det planlegges omfattende oppgraderinger av 
bygningsmassen pga. etterslep. Dette kan føre 
til økning i felleskostnadene. Finansiering enten 

via kapitalinnskudd eller låneopptak i felleskap 
av seksjonseiere.

Eiendomstype:
Kontor

Eierform:
Eierseksjon

Standard:
Boligbygg med boenheter og næringsseksjoner 
oppført i 1985. Bygget er i all hovedsak oppført i 
betong og elementer. 

Det er i all hovedsak parkett på gulv, men det er 
også laminat og belegg. Overflater vegger 
består av delvis tapetserte og
malte bygningsplater. Det er delvis 
systemhimling og malte bygningsplater i tak. 
Etasjeskiller i betong(hulldekker) fra byggeåret. 
Innvendige dører i standard utførelse. 

Det er etablert vask i kott i det første 
behandlingsrommet på høyre side når en 
kommer inn hoveddør. Det er ikke sluk i rommet.
Det er også etablert minikjøkken i pauserommet 
bakerst i lokalet. Dette gjelder også for 
hovedkontor mot sør(mot annen seksjon). 

Vaskerom/kjøkken: Det er installert fastmontert 
innredning. Det er også opplegg for 
vaskemaskin og oppvaskmaskin. Sluk i gulvet.
Det er fullinnredet arkivfoto i tilstøtende vegger. 

Bad: Vinylbelegg på gulv. Malte tapetserte flater 
på vegger, og dette gjelder også for himling. Det 
er installert dusjkabinett, vask med blander og 
gulvmontert toalett.

Kjøkken: Kjøkkeninnredning med glatte fronter. 
Benkeplate i laminert spon. 

Speialrom:
Det er vinylbelegg på gulv. Ellers malte 
overflater på vegger og i himling. Gulvmontert 
toalett og vegghengt vask med
blander.

Lokalet har elektrisk oppvarming i tillegg til noe 
varmegjenvinning fra ventilasjonsanlegget. Det 
er installert 120l bereder i dette lokalet. Den ene 

befinner seg i kjøkkeninnredning mot nord, og 
på vaskerom. 

Automatsikringer og AMS strømmåler. Det er 
lokalisert to tavler i dette lokalet.

Areal:
Bra: 225 m² 

Bruksareal
1. etasje: 225 kvm 
Seksjon 27: 121 kvm
Seksjon 28: 112 kvm

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1985

Etasje:
5. etg.

Parkering:
Det medfølger 1 parkeringsplass per seksjon. 
Parkeringsplass mot avgift like ved.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Vinduer i tre med trekarm og isolerglass. 
Enkelte vinduer er funksjonstestet og de 
fungerer som tiltenkt. Ytterdører i alminnelig 
god kvalitet. Dørene er funksjonstestet og de 
fungerer som tiltenkt.

Tilstandsgrad 2 er gitt på følgende:
- Overflater
- Innvendige dører 
- Andre innvendige forhold
- Kjøkken
- Toalettrom (sør)
- Vannledninger
- Avløpsrør
- Varmtvannstank
- Elektrisk anlegg

Tilstandsgrad 3 er gitt på følgende:
- Bad
- Vaskerom/kjøkken

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
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fullstendig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 04.01.2023 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Lokalet har elektrisk oppvarming i tillegg til noe 
varmegjenvinning fra
ventilasjonsanlegget.

Beskaffenhet:
Parkering og fellesområder

Tomt/Eierform:
Felles eiet tomt

Adkomst:
Lokalet ligger i et område hovedsakelig 
bestående av sentrumsbebyggelse (boliger, 
næring, offentlige bygg m.m).

Bebyggelse:
Sentrum består av kontor, bolig og forretning.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra 
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt 
sjekke skatteetatens boligkalkulator for 
estimert ligningsverdi. Se www.skatteetaten.no

Kommunale avgifter:
14 062,- per år.
Herav:
Seksjon 27
Avløp 3 998,89 kr
Eiendomsskatt 3 955,15 kr
Vann 3 127,31 kr

Seksjon 28
Avløp 4 584,77 kr
Eiendomsskatt 4 980,01 kr
Vann  3 945,49 kr

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

1stk Haugesund standard renovasjonsavgift kr 
2.981 inkl mva per seksjon. 

Andre faste, løpende kostnader kan være 
forsikring, strøm, eventuelle 
velforeningskontigent og fellesutgifter

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp. Alle eiendommer som er tilknyttet 
offentlig vann og avløp har private 
stikkledninger, som vedlikeholdes for eiers egen 
regning. Private stikkledninger kan gå på tvers 
av private eiendommer, og man kan risikere at 
det ved fremtidig vedlikehold vil måtte graves.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Midlertidig brukstillatelse for Strandgata 54 
foreligger og er datert 20.12.85. 
Ferdigattest for tilbygg vinterhage foreligger og 
er datert 19.04.1995. 

At en ferdigattest foreligger betyr ikke 
nødvendigvis at arbeider som er utført på 
eiendommen i senere tid er godkjent eller 
byggemeldt.

Seksjon 27:
Er innredet med behandlingsrom, bod, hybel 
med kjøkken, bad, stue og soverom. 
I følge opprinnelige plantegninger er det 
godkjent som kontor.

Seksjon 28: 
- Behandlingsrom godkjent som personalrom. 
- Kjøkken/vaskerom er godkjent som 
laboratoriet. 
- Behandlingsrom og venteværelse er godkjent 
som venteværelse. 
- Legekontor er delt opp i 2 behandlingsrom. 
- WC brukes som lager. 

Endringene fraviker fra opprinnelig planløsning 
og er ikke byggemeldt.

Diverse:
Omfattende/kostbar fremtidig oppgradering av 
bygningsmassen pga etterslep, som vil kreve 
større kapitalinnskudd eller låneopptak i 
fellesskap av seksjonesiere, dette må fremgå 
av salgsoppgave

Regulering:
Reguleringsplan
- RL1156: Bolig/forretning/kontor, spesialområde 
bevaring og gang-/sykkelvei.
- RL1300: Offentlig trafikkområde.

Kommunedelplan
- RL1700: Bevaring kulturmiljø, flomfare, 
veg(nåværende) og brann-/eksplosjonsfare.

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

1106/40/71/27:
14.05.1902 - Dokumentnr: 900066 - 
Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: Knr:1106 Gnr:40 Bnr:71 
Gjelder denne registerenheten med flere 

17.09.1985 - Dokumentnr: 3927 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 27 
Formål: Næring 
Sameiebrøk: 119/8049 
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 051 SEKSJONER

Legalpant:
De andre seksjonseierne har legalpant i 
seksjonen for krav mot seksjonseieren som 
følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset 
til 2 G.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Borettslag:
Lillesund Terrasse Sameie
Adr.: 4017, stavanger
Org.nr.: 824260052

Forretningsfører:
Bate Boligbyggelag
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Borettslagets forsikringsselskap:
Sparebank 1 forsikring

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 2,2% 
Markedspakke: kr.23 350,- 
Tilretteleggingsgebyr: kr. 15 000,- 

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

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:
Salgsoppgaven er sist oppdatert 17.01.2023

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.

Lovverket:
Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

Kontakt:
Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 97951200
georg@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Georg Berg
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 97951200
georg@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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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Georg Berg  /  T: 97951200  /  georg@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


