
Haugesund -  
Sentrum/Hauge
Haraldsgata 217, 5525 HAUGESUND

Prisant:

1 690 000 + omk



Å kjøpe eiendom                                                                       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
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DIN MEGLER PÅ 
DENNE EIENDOMMEN:

Torbjørn Håvås Tjønn
Jurist/Fagansvarlig

T: 99 24 69 65

torbjorn@meglerhuset-rele.no

Torbjørn Håvås Tjønn er vår pålitelige bauta av en

jurist og fagansvarlig. En mer sindig vestlending

skal du lete lenge etter, og vi har ennå til gode å se

noe vippe denne mannen av pinnen. I tillegg til å

være fagansvarlig er han en erfaren og dyktig

megler med mange år i eiendomsmeglerbransjen.
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Del 1 - Haraldsgata 217

Eiendommen
Bilder  -  Området  -  Planløsning

7HAUGESUND HARALDSGATA 217



Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Selveierleilighet

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 40 Bnr. 359 Snr. 3

i HAUGESUND

PRISANTYDNING:

Kr. 1 690 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 82 m2

Bra: 84 m2

FELLESKOSTNADER:

Ca. Kr. 700,- pr mnd. per måned

TOMT:

476 m2 Selveier



Standard

Sentrumsnær
leilighet med god
romløsning

Eiendommen holder alminnelig god standard.  Leiligheten består av entré med plass til

sko og klær. Et godt baderom, tre soverom av bra størrelse og et koselig kjøkken.

Leilighetens hjerte, stuen, ligger midt i leiligheten, og har bl.a. peisovn - perfekt på kalde

vinterdager. 
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Baderom
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Billedtekst
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Billedtekst
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HAUGESUND
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Her vil  
dere trives... 

Bygg og leilighet modernisert i 2008.

Beliggende i utkant av sentrumskjernen, like ved byparken. Her er det kort vei til det

meste. 

Av matbutikker ligger Coop, mega, kiwi og rema innen få minutters gange. Er du av den

treningsglade typen ligger det tre forskjellige treningssenter i nærheten: powergym,

itrain og Vici (helsehuset). Det samme gjelder indre kai, med restauranter og uteliv.



Planløsning

Innhold
Er du på utkikk etter et hjem med særpreg og sjel? Ønsker du en sentral, men rolig

beliggenhet? Da kan dette være din drømmebolig. 

Beliggende i utkant av sentrumskjernen, like ved Hauge skole/byparken, finner du en

flott, eldre bygård med navnet "Klampenborg".  

Dette er en vakker trebygning  i jugendstil, med dimensjoner utover det som er vanlig i

dag, herunder blant annet god takhøyde og store vindusflater. 

Beliggenheten er ypperlig, med kort vei til det meste. Coop, mega og rema ligger alle

innen få minutters gange. Er du av den treningsglade typen ligger det tre forskjellige

treningssenter i nærheten: powergym, itrain og Vici (helsehuset). Det samme gjelder

indre kai, med restauranter og uteliv. 

For den tur- og joggeglade kan kyststien være et godt, sentrumsnært alternativ til

djupadalen og vangen. Badeplass i Asalvika en spasertur unna. 
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 84 m2
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Del 2 - Haraldsgata 217

Teknisk info  
og skjema
Eiendommen  -  Nabolagsprofil  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
217238

Adresse:
Haraldsgata 217, 5525 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 359 Snr. 3 i HAUGESUND
kommune

Eiers navn:
Haugaland Tingrett

Prisantydning:
1 690 000,-

Kjøpers omkostninger:
42 250,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
------------ 
43 502,- (omkostninger totalt) 

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

Det er ikke anledning til å tegne
boligkjøperforsikring i dette tilfellet.

Total kjøpesum:
1733502,-

Felleskostnader/Husleie:
Ca. 700,- pr mnd.,- per mnd.
De månedlige felleskostnadene inkluderer felles
husforsikring.

Eiendomstype:
SELVEIERLEILIGHET

Eierform:
Selveier

Utleie:
Fremleie av boligen må godkjennes av sameiets
styre.

Standard:
Eldre trebygning som de siste 10 årene har blitt
oppgradert, hovedsakelig i 2008.  

Leiligheten består av entré med plass til sko og
klær. et godt baderom, tre soverom av god
størrelse og et koselig kjøkken. Leilighetens
hjerte, stuen, ligger midt i leiligheten, og har
bl.a. peisovn - perfekt på kalde vinterdager. 

Baderom med fliser på gulv og vegger, og
inneholder toalett, baderomsseksjon med vask,
opplegg for vaskemaskin og
varmtvannsbereder på ca. 200 liter.
Dusjkabinett med dyser.  

Velholdt kjøkken med over- og underskap.
Folierte fronter og integrert stekeovn og
koketopp medfølger. 

Ellers er det hovedsakelig parkettgulv i
leiligheten. Fliser i entré. 

Veggene er slette og malte, med noe tapet. 

Malt himling.

Areal:
P-rom: 82 m2

Bra: 84 m2

Byggeår:
1904

Antall soverom:
3 soverom

Antall rom:
4 rom

Parkering:
Parkering i offentlig gate etter gjeldene
bestemmelser.

Byggemåte:
Leilighetsbygg i fire etasjer, som er oppført i
grunnmur i tegl. Trekonstruksjon som utvendig
er klredd med trepaneler, trebjelkelag. Saltak i
trekonstruksjon, tekket med skifertakstein. 

Se tilstandsrapport v/ Fjetland for en mer
detaljert beskrivelse av boligens tekniske
tilstand. 

Oppvarming:
Elektrisk. Peis i stue

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket -ingen valgt-

Beskaffenhet:
Eiet, felles tomt. 

Tomteareal:
476 m2

Tomt/Eierform:
Selveier

Overtakelse:
Overtagelse er i utgangspunktet 3 måneder fra
den dato begjæring om stadfestelse blir
forelagt tingretten.

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

Tilbehør:
Dersom annet ikke fremgår av salgsoppgaven
medfølger kun integrerte hvitevarer. Merk at
hvitevarer kan fremstå som integrerte, men
allikevel være frittstående. Kjøper bør derfor
med forbehold spesifisere hvilke hvitevarer
som ønskes med i handelen.

Vei, vann og avløp:
Opplyste årlige kommunale avgifter pr. 2017: 
Kr. 3.716,- (vann og avløp) 
Kr. 2.437,- (renovasjon HIM) 

Det tas forbehold om endring i de kommunale
satsene.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattes for arbeider utført i 2008 foreligger.

Diverse:
Fremleie av boligen må godkjennes av styret. 
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I forbindelse med tvangssalg risikerer man å
måtte oppbevare eiers løsøre/eiendeler i en
tidsavgrenset periode. 

Interessenter gjøres oppmerksom på at dette
salget reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven.
Det opplyses om at kjøper i slike tilfeller har
begrenset reklamasjonsmulighet jfr. tvbl. §
11-39. 

Kjøper har en streng betalingsplikt ved tilslag
jfr. tvfbl. § 11-31 3. ledd. 

Eiendommen overleveres som den er, uten at
den nødvendigvis er ryddet eller vasket. Kjøper
aksepterer dette.

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

Ved kjøp av bolig plikter du som kjøper å
undersøke boligen før kjøpet gjennomføres.
Kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også de
opplysninger selger alt har gitt om boligen. Vi
oppfordrer derfor alle interessenter til å komme
på visning, samt nøye gjennomgå prospekt,
tilstandsrapport og øvrige dokumenter.

Regulering:
Eiendommen ligger regulert under
sentrumsplanen. Bygningsmassen er utvendig
fredet.

Tinglyste forhold/servitutter:
Kommunen har legalpant i eiendommen, hvilket
er en generell heftelse for alle eiendommer
tilknyttet kommunale tjenester. 

Servitutter i grunn: 
15.11.1905 9000037 Bestemmelse om
bebyggelse 
15.11.1905 9000040 Bestemmelse om
bebyggelse

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

Forkjøpsrett:

Ingen forkjøpsrett.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag reguleres ihht.
tvangsfullbyrdelsesloven m/ forskrift.

Boligselgerforsikring:
Det er ikke anledning til å tegne
boligselgerforsikring i forbindelse med
tvangssalg.

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:
2018-01-31

Boligen selges 
etter avhendingsloven

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

Kontakt:
Torbjørn Håvås Tjønn
Jurist/Fagansvarlig
Tlf: 99 24 69 65
torbjorn@meglerhuset-rele.no

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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VEDLEGG

Bygningsdata
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VEDLEGG

Bygningsdata
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Torbjørn Håvås Tjønn  /  T: 99 24 69 65  / torbjorn@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


