
Prisant: 4 750 000 + omkHaugesund - Sentrum
Strandgata 81, 5528 Haugesund



Meglerhuset Rele er i dag ledende aktør innen nærings-

megling på Haugalandet, Sunnhordland, Sauda og Odda og

distriktene rundt, og utfører tjenester innen salg, utleie,

verdivurdering og rådgivning. Vi har lang erfaring, unik

kompetanse og svært god kjennskap til markedet, hvilke er

avgjørende suksessfaktorer ved kjøp og salg av nærings-

eiendom. Som kunde hos Meglerhuset Rele kan en være

trygg på at en blir ivaretatt på en profesjonell måte.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset
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DIN MEGLER PÅ 
DENNE EIENDOMMEN:

Asbjørn Hovland
Eiendomsmeglerfullmektig

T: 91 30 77 90

asbjorn@meglerhuset-rele.no

Asbjørn Hovland har lang erfaring som

eiendomsutvikler, noe som ga en naturlig overgang

til eiendomsmeglerbransjen. Asbjørn har en

brennende stå-på-vilje og er alltid positiv. Han tok

Bachelorgrad i Eiendomsmegling ved BI i

Stavanger.
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Del 1 - Strandgata 81

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo

8 HAUGESUND STRANDGATA 81



9HAUGESUND STRANDGATA 81

EIENDOMSTYPE:

Pensjonat/Gjestgiveri

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 40 Bnr. 87 i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 4 750 000 + omk.

BTA:

Bta: 356 m2

TOMT:

Areal: 254 m2
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Planløsning

Innhold
1. etasje: Entré, resepsjon, trapperom, 

vaskerom, kjøkken/spiserom, gang, og 2 

rom med bad. 

2. etasje: Trapperom, gang, 2 bad, 2 

rom med integrert bad, 2 rom med 

eget bad på gang, wc og kott. 

3. etasje: Trapperom, gang, 2 bad, 2 

rom med integrert bad, 2 rom deler 

bad 1, 1 rom har eget bad på gang. 

Loftsetasje: Trapperom, gang, 2 bad, 4 

rom og 1 alkove som deler to bad på 

gang. 

I tillegg er det oppført anneks på eiendommen (ikke byggemeldt) med et BRA på 27 m2,

som inneholder oppholdsrom for personalet, samt lagerrom.
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Eiendommen

Beskrivelse:
Fra tilstandsrapport: Verneverdig bygg fra ca
1900, som ligger sentralt plassert i Haugesund
sentrum. Bygget er i dag brukt som gjestgiveri.
Bygget er oppgradert ved behov. Bygning er
antatt fundamentert på fjell og sprengstein.
Ingen synlige riss i grunnmur. Yttervegger i
tømret utførelse som er vanlig på en bygning
fra dette årstallet. Ytterdør og dør til portrom
av aluminium. Innvendige branndører og
fyllingsdører av furu. Standard saltak fra
byggeår, med åser. Taket er tekket med skifer.
Innvendig trapp i tre. To stykk teglsteinspiper.
Piper er pr i dag ikke i bruk. Se tilstandsrapport
for en mer detaljert beskrivelse av boligens
tekniske tilstand.

Eiendomstype: 
Pensjonat/Gjestgiveri 

Eieform: 
Selveier 

Standard:
Sjarmerende bygg, for tiden drevet som
gjestgiveri/næringsbygg, med meget
"turistvennlig" beliggenhet midt i sentrum.
Bygningen ble oppført rundt 1900 og er fredet.
Alt arbeid på fasade og takflater må avklares
med byantikvar. Gjestgiveriet har til sammen 15
rom i ulike størrelser, noen med og noen uten
eget bad, fordelt på alle de fire etasjene. I
første etasje er det i tillegg resepsjon, kjøkken/
spisesal og vaskerom. Hyggelig bakgård med
anneks og sitteplasser. Bygningsmassen er
sporadisk oppgradert ved behov opp igjennom
årene. Malt i 2009. I 2007 ble vinduer og
kledning på anneks skiftet. Nytt panel i anneks i
2007. Deler av bygningsmassen har likevel
behov for modernisering. 

Taket skal oppgraderes i 2019. 
Fasaden har vedlikeholdsbehov. 
Badene har moderniseringsbehov. 
Det er utført årlige kontroller på el-anlegget av
ETR. 
Årlig kontroll Schneider alarm. 
Sprinkleranlegg - Storasund rør via Bergen
Sprinkler. 
Alf Lea slukkerutstyr.

Beliggenhet:
Bygget ligger meget sentralt i Haugesund
sentrum, med kort vei til alle fasilitetene her.
Strandgata er parallellgaten til handlegaten. Et
par steinkast mot vest ligger Smedasundet,
med yrende båtliv om sommeren. Indre Kai har
et bredt tilbud av restauranter og utesteder.
Herfra går det også rutebåt til idylliske Røvær.
Båt til Utsira har avgang fra kai på Risøy - Også
dette ligger i gangavstand fra Gjestgiveriet.
Beliggenheten er et ypperlig utgangspunkt for
alle som besøker byen!

Adkomst:
Enkel adkomst fra Karmsundgata. Ved
sykehuset, kjør mot vest i rundkjøringen.
Fortsett rett frem og hold til høyre der veien
deler seg ved Rådhuset. Ta til venstre ved
Festiviteten og fortsett rett frem. Ta til høyre i
Strandgata. Gjestgiveriet ligger på høyre hånd. 

Det vil bli skiltet med visningsskilt fra
Meglerhuset Rele ved annonserte
fellesvisninger.

Tomtebeskrivelse:
Eiendommen er opparbeidet med steinheller i
bakgård. Eiendommen er opparbeidet med
steinheller i bakgård. Det gjøres oppmerksom
på at store deler strekker seg ut i Strandgata
og at nettoareal derfor er mindre enn oppgitt
areal.

Vei, vann og kloakk:
Tilknyttet kommunalt vannledningsnett via
private stikkledninger, og kommunalt avløpsnett
via private stikkledninger. Offentlig vei.

Parkering:
Parkering i offentlig gate etter gjeldene
bestemmelser.

Adresse:
Strandgata 81, 5528 Haugesund

Oppdragsnummer:
218569

Byggeår:
Ca. 1901

Areal:
BTA: 356 m2

Tomt:
254 m2
Eiet tomt. Det gjøres oppmerksom på at store
deler av tomta strekker seg ut i Strandgata og
at nettoareal derfor er mindre enn oppgitt
areal.

Diverse:
Næringskunder står fritt til å velge hvilken
renovasjonsavtale de vil ha, samt og hyppighet
på tømminger. Nåværende eier har en årlig
kostnad på kr. 6.916,- per år for 1 x 360 liters
avfallsdunk med ukentlig tømming. 

Benevnelser på rom i salgsoppgave samt
selgers bruk av rom kan være i strid med
byggeforskrifter selv om de er målverdige.

Selger:
Mybo AS

Matrikkelnr.:
Gnr. 40 Bnr. 87 i Haugesund kommune

Regulering:
Bygget inngår i hensynsone nr. 1 "
Sentrumskjernen". Alt arbeid på fasade og
takflater skal avklares med byantikvar.
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig
regulert til næring i Sentrumsplanen.
Sentrumsplanen er under revidering. Kopi av
planbestemmelser og kart, kfr. megler.

Offentlige avgifter:
29 788 (Variabelt)

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger ikke. Det foreligger
midlertidig brukstillatelse vedr. bruksendring til
pensjonat, datert 27.02.1997. Alle punkter for
brukstillatelse er lukket. 
Det fremgår nå av plbl. § 21-10 femte ledd at
ferdigattest ikke utstedes for tiltak det er søkt
om før 1. januar 1998. Kommunen skal i disse
tilfellene avvise søknaden om ferdigattest, og
byggverkene kan lovlig brukes uten
ferdigattest. Dette betyr imidlertid ikke at
ulovlig bygde tiltak blir lovlige, kun at saken ikke
lenger skal avsluttes med ferdigattest.
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Heftelser:
Heftelser i eiendomsrett: 
1901/900064-1/46 19.01.1901 BESTEMMELSE OM
BEBYGGELSE.  

Dokumentet kan fås ved henvendelse til
megler.

Prisantydning:
4 750 000,-

Omkostninger:
118 750,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
---------------------------------- 
120 002,- (omkostninger totalt) 

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

Mangler:
Det gjøres oppmerksom på at deler av
bygningsmassen har moderniserings/
renoveringsbehov. Annekset som står oppført
på eiendommen er ikke byggemeldt.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

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.

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, reguleringsbestem-
melser 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. Selger har ikke energimerket
bygningen, og interessenten må derfor legge til
grunn at bygningen har energiattest G.

”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 6 mnd etter overtakelse. Selger
kjenner ikke til at det er forurensing i
tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom
forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære
det fulle ansvar for all forurensing som
eksisterer på eiendommen, med unntak av
forurensing forårsaket av selger. Det gjøres
oppmerksom på nye 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.

Salgsoppgavedato:
2019-01-15

Kontaktinfo
Asbjørn Hovland
M: 91 30 77 90
E: asbjorn@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139,
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no
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Budskjema
For eiendommen: Strandgata 81, 5528 Haugesund
Gnr. 40 Bnr. 87 Snr.  i Haugesund
Oppdragsnummer: 218569
basert på salgsoppgave datert 2019-01-15
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Asbjørn Hovland  /  T: 91 30 77 90  / asbjorn@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


