
Kontakt:
Øyvind Hasseløy
M: 92 06 35 07

BOLIG/NÆRING

Kombinasjonseiendom/investeringsobjekt med leiligheter, hybler og næringslokale

Sørhauggata 127
Prisantydning: 5 000 000,-
P-rom/Bra: 481/502 m2
Byggeår: 1916

Haugesund - Sentrum
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Eiendommen

Innhold

BOLIGTYPE:
Bolig/Næring

EIENDOMSBETEGNELSE:
Gnr. 40 Bnr. 403 i Haugesund kommune.

PRISANTYDNING:
5 000 000,- + omk.

Areal
P-rom: 481 m2

Bra: 502 m2

Innholdsrik kombinasjonseiendom innredet over 4 plan
med næringslokale og leiligheter. I tillegg er det anneks i
bakgården som er innredet over 2 etasjer. 

Bygget har pr.dags dato leieinntekter på kr. 540.000,-
per år iflg selger. Eier har ved å utnytte alle soverom hatt
en inntekt på kr. 600.000,- pr år. 

Bygget har et mulig potensiale mellom næringsdelene
og 2. etg. Det er et skjult tomrom her som muligens kan
utnyttes til en ny etasje ved å senke gulvet i
næringsdelen. Evt kan næringslokalet, om mulig,
innredes med en betydelig høyere takhøyde. 

Underetasje på gateplan: 
Romslig restaurantlokale med god profilering mot
Sørhauggata. Lokalet har bakrom, 2 wc-rom, kjøkken
m.m. Utgang til bakgård med tilgang til godt lager. 

2.etg:  
-Stor leilighet som pr.dags dato leies ut i sin helhet. 
-  Hybelleilighet som er avdelt med inngang fra felles
gang. 
3.etg: 
 - Stor leilighet som deles mellom flere leieboere 
4.etg/ Loft:  
- Hybelleilighet. 
Anneks: Innredet anneks som pt er utleid.
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Sentral beliggenhet
Bygården har en meget sentral beliggenhet i bykjernen i
Haugesund. Sørhauggata er parallellgaten til
handlegaten (Haraldsgata). Kort vei ned til kaien,
Markedet, Helsehuset og ellers alle fasilitetene i byen.
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
216504

Adresse:
Sørhauggata 127, 5527 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 403 i Haugesund
kommune

Eiers navn:
H K Invest A/S

Prisantydning:
5 000 000,-

Kjøpers omkostninger:
98 000,- (2,5% dokumentavgift) 
1 060,- (tinglysning av skjøte) 
1 060,- (tinglysning av pant) 
202,- (attestgebyr) 
------------ 
100 322,- (omkostninger totalt) 

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

Eiendomstype:
Bolig/Næring

Eierform:
Selveier

Utleie:
Bygget er selveiet og har gode
utleiemuligheter, med flere
leiligheter/hybler og næringslokale.

Standard:
Bygården er i sin helhelt greit
vedlikeholdt og holder en grei
utleiestandard jevnt over.
Interessenter bør besiktige bygget for
riktig inntrykk. Selger har lagt flis på
gulvbelegg i annekset i 2015.

Areal:
P-rom: 481 m2

Bra: 502 m2

P-rom innhold:
Underetg.: Restaurantlokale, kjøkken,
kontor, gang, 3 wc, innredet rom. 
1. etg: Trapperom, gang, kjøkken, 2
soverom, 2 stuer, bad/wc/vaskerom. 
2. etg: Trapperom, gang, bad/wc/
vaskerom, kjøkken og 3 soverom. 
Loftsetg.: Trapperom, gang, bad/wc/
vaskerom. 
Anneks: Gang, stue, soverom, bad/
wc/vaskerom, kjøkken.

Bruksareal per etasje:
Underetg.: 163 m2 
1. etg: 120 m2 
2. etg: 120 m2 
Loftsetg.: 49 m2 
Anneks: 50 m2

Byggeår:
1916

Antall soverom:
7 soverom

Antall rom:
10 rom

Parkering:
Parkering i offentlig gate etter
gjeldende bestemmelser.

Byggemåte:
Bygningen er oppført på grunnmur i
teglstein. Yttervegger er oppført i
trekonstruksjon som utvendig er kledd
med trepaneler og eternittplater.
Etasjeskillere i tre. Mønt
takkonstruksjon med skiferdekke.
Bygningen er antatt isolert etter
byggetidenes forskrift og byggemåte.
Vinduer har hovedsaklig isolerglass og
enkle glass.

Oppvarming:
Elektrisk.

Energimerking:
Boligen er ikke energimerket. H
Varmekilder som var fastmonterte i
boligen på visning medfølger
eiendommen.

Tomteareal:
268 m2

Tomt/Eierform:
Eiet

Overtakelse:
Overtagelse av eiendommen etter
nærmere avtale mellom partene.

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

Kommunale avgifter:
101 146,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av
vannforbruk i enkelte kommuner og
avvik vil forekomme.

Tilbehør:
Dersom annet ikke fremgår av
salgsoppgaven medfølger kun
integrerte hvitevarer.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet det
offentlige vann- og
avløpsnettet. Adkomst via offentlig
vei.

Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse:
Kommunen opplyser om at det i deres
arkiv foreligger godkjente tegninger
med restaurant i 1. etasje, leilighet i
2. etasje og 3. etasje. Det er også
tegnet inn og godkjent 2 hybler på
loft. Det er dermed 2 godkjente
boenheter i bygget (hybler er ikke
egne boenheter). For å endre
matrikkel, må ny eier be om dette. 

Det foreligger midlertidig
brukstillatelse på bruksendring fra
butikk til restaurant, datert
10.08.1994.

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

Det er registrert Sefrakminne og
kulturminne på bygningen.
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Regulering:
Bygget ligger innenfor
sentrumsplanen og er merket "bygg
og anlegg" i arealplanen.

Tinglyste forhold/servitutter:
Servitutter i grunn: 
19.03.1971 897 ERKLÆRING/AVTALE 
Midlertidig dispensasjon fra
Bygningsloven vedr. baldakin. 

"Som eier av 127, Sørhauggata
erklærer jeg for meg og senere eiere
at baldakin godkjent av
Bygningsrådet i møte den
15.12.1970, sak 1034/70, at del
som strider mot lovens bestemmelser
blir revet så snart Bygningsrådet eller
politiet måtte forlange det. Rivingen
skal skje uten utgifter for
kommunen." 

23.08.1971 2653 ERKLÆRING/
AVTALE 
Midlertidig dispensasjon fra
Bygningsloven vedr. lagerskur. 

"Undertegnede, eier av Sørhauggata
127, forplikter seg og senere eiere av
eiendommen i hht bygningsrådets
vedtak 429/71 å fjerne lagerskuret
når bygningsrådet måtte forlange
det."

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn
2 mål, og er dermed fritatt fra
konsesjonsplikten.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert. 
Prosentsats: 2 % 
Markedspakke: kr. 22.900,- 
Tilretteleggingsgebyr: kr. 10.000,- 

Oppdragsgiver betaler i tillegg
oppdragstakers utlegg.

Eierskifteforsikring:
Selger har ikke tegnet
eierskifteforsikring.  

Boligkjøpeforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper
har anledning til å tegne
boligkjøpeforsikring. Forsikringen gir
kjøper bistand etter avhendingsloven
og dekker all advokatbistand,
nødvendige skadetakster og utgifter
til rettsapparatet. Forsikringen har
ingen egenandel. Forsikringen tegnes
senest på kontraktsmøtet. Pris for
borettslag: kr 3900,- selveier- og
aksjeleilighet: kr 6500,- pris for
enebolig, tomannsbolig (del av eller
halvpart), rekkehus, hytte/ fritidsbolig
og tomt: kr 9200,-.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Finansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med
Danske Bank i Haugesund som sikrer
kunder av Meglerhuset Rele
fordelaktige betingelser i banken.
Megler kan formidle kontakt med
rådgiver i banken dersom dette er
ønskelig. Meglerhuset Rele mottar
ikke provisjon fra Danske Bank.

Salgsoppgavedato:
2016-11-10

Boligen selges
”som den er – as is”:
Handelen følger lov om avhending av
fast eigedom (avhendingslova).
Eiendommen selges ”som den er – as
is” jmf. avhendingslova §3-9.

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

Kontakt:
Øyvind Hasseløy
Megler/Partner
Tlf: 92 06 35 07
oyvind@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Øyvind Hasseløy 

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139,
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår: 
Megler skal legge til rette for en
forsvarlig avvikling av budrunden.  

I forbrukerforhold (dvs. der
oppdragsgiver er forbruker) skal ikke
megleren formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første
virkedag etter siste annonserte
visning. Meglerhuset Rele vil heller
ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn 30 minutter. 

For annen viktig informasjon om salg-
og betalingsvilkår, samt
forbrukerinformasjon om budgivning
se side ved budskjema.
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FOR EIENDOMMEN: Sørhauggata 127, 5527 Haugesund
Gnr. 40 Bnr. 403 i Haugesund kommune.
Oppdragsnummer: 216504 basert på salgsoppgave datert 2016-11-10







Øyvind Hasseløy
Megler/Partner
M: 92 06 35 07
E: oyvind@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgaten 139
5527 Haugesund

www.meglerhuset-rele.no


