
Prisant: 10 700 000 + omkHaugesund - Sentrum
Strandgata 63, 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:

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.

3HAUGESUND STRANDGATA 63



4 HAUGESUND STRANDGATA 63



Del 1 - Strandgata 63

Eiendommen
Bilder - Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE:

Flermannsbolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 40 Bnr. 75 i Haugesund

PRISANTYDNING:

Kr. 10 700 000 + omk.

BTA:

Bta: 650 m2



Høydepunkter

Stort byggmed
12/13 leiligheter
over 4 etasjer

Stor flermannsbolig over 4 etasjer der bygget er godkjent med 13 leiligheter. 2 av

leilighetene i bygget er slått sammen til en. Det er derfor 12 leiligheter i bygget der

sammenslåingen av de to ikke er registrert i kommunen.

Eiendommen er et godt utleieobjekt, der andre former for bruk, så lenge det er

boligformål vil kunne være mulig.

Her er det i utgangspunktet AS`et som selges. Regnskap og vedtekter fåes ved

henvendelse megler. Interessent må evt ta nødvendige forbehold i bud vedr kjøp av

selskapet.

Boligen inneholder:

Leilighet 1 (KO 101):

P-rom/BRA: 38/38 m2

Bad, soverom og stue med åpen kjøkkenløsning.

Leilighet 2 (KO 102):

P-rom/BRA: 35/35 m2

Bad, soverom og stue med åpen kjøkkenløsning.
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Høydepunkter

Leilighet 3 (KO 103):

P-rom/BRA: 42/42 m2

Gang, bad, soverom og stue med åpen kjøkkenløsning.

Leilighet 4 (HO 101):

P-rom/BRA: 38/38 m2

Bad, soverom, kjøkken og stue.

Leilighet 5 (HO 102):

P-rom/BRA: 33/33 m2

Bad, soverom, kjøkken og stue.

Leilighet 6 (HO 103):

P-rom/BRA: 27/27 m2

Wc-rom, bad, soverom, kjøkken og stue.
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Høydepunkter
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Leilighet 7 (HO 104):

P-rom/BRA: 44/44 m2

Vindfang, bad/vaskerom, 2 soverom, kjøkken og stue.

Leilighet 8 (HO 201):

P-rom/BRA: 43/43 m2

Vindfang, kjøkken, 2 soverom, bad og stue.

Leilighet 9 (HO 202):

P-rom/BRA: 53/53 m2

Kjøkken, 2 soverom, bad og stue.

Leilighet 10 (203):

P-rom/BRA: 39/39 m2

Kjøkken, stue, bad og soverom.

Leilighet 11 (HO 301):

P-rom/BRA: 53/53 m2

Kjøkken, 2 soverom, bad og stue.

Leilighet 12 (HO 302):

P-rom/BRA: 52/52 m2, Gang, bad, 2 soverom, kjøkken, stue og wc.



13 13HAUGESUND STRANDGATA 63



14 HAUGESUND STRANDGATA 63



15HAUGESUND STRANDGATA 63



16 16HAUGESUND STRANDGATA 63



17 17HAUGESUND STRANDGATA 63



18 18HAUGESUND STRANDGATA 63



19 19HAUGESUND STRANDGATA 63



20 HAUGESUND STRANDGATA 63



21HAUGESUND STRANDGATA 63



22 HAUGESUND STRANDGATA 63



23HAUGESUND STRANDGATA 63



24 HAUGESUND STRANDGATA 63



25HAUGESUND STRANDGATA 63



26 26HAUGESUND STRANDGATA 63



27 27HAUGESUND STRANDGATA 63



Asfaltert gårdsplass
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Eiendommen

Byggemåte:
Grunnmur av lødd naturstein, murstein og
sementblokker. Tømrede yttervegger. Kledd
med trepanel. Saltak oppført som åsetak.
Tekket med skifer.

Standard:
Bygningsmassen er jevnlig oppgradert med nye
vinduer, mange kjøkken er skiftet, og noen
leiligheter har fått oppgradert bad.
Trappegangene ble for en del år siden gipset
innvendig og fliser ble lagt i trapper og gang
tilknyttet trappetårnene.
Det er også utført betydelige oppgradering av
både rør og elektrisk.
Alle sikringsskap har automatsikringer.
Haugaland kraft hadde blant annet El tilsyn for
ca. 4 år siden og alle pålegg ble fulgt og
nødvendige utbedringer ble fullført.
Mange overflater har fått gips og nye gulv er
lagt, en del kledning er skiftet. Gangdører er
skiftet til brann/lyddører.
Taktekker har kontrollert taktekking og fikset på
nødvendig beslag etc.
Leilighetene i sokkel etasjen ble bygd etter
godkjente tegninger i 1996.
Bygget fikk fasadebelysning i 2017.
Huset ble malt i 2015.

Beliggenhet:
Beliggende i sentrum med alt av Haugesunds
fasiliteter i umiddelbar nærhet.
Høgskolen Vestlandet, sykehuset og Aibel er
alle bedrifter som krever mange folk og har
behov for mange overnattinger. Denne
bygningsmassen bør kunne dekke behovet for
mange.

Adkomst:
Eiendommen ligger i sentrum på tvers over
gaten fra Lillesund Terrasse.

Tomtebeskrivelse:
Asfaltert gårdsplass

Vei, vann og kloakk:
Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.

Parkering:
Parkering til bil på siden av bygget. Ellers
parkeringsplass med muligheter for leie av
egen plass like over veien. Parkering i gate

etter gjeldende regler.

Adresse:
Strandgata 63, 5528 Haugesund

Oppdragsnummer:
219077

Byggeår:
1914

Areal:
BTA: 650 m2

Tomt:
Asfaltert gårdsplass.

Diverse:
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, regnskap
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. Selger har ikke energimerket
bygningen, og interessenten må derfor legge til
grunn at bygningen har energiattest G.

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

Ihht lov om kommunal forkjøpsrett, har
kommunen forkjøpsrett på eiendommer med
over 5 boenheter. I praksis skal kommunen
varsles når eiendommen er solgt om de vil
bruke sin forkjøpsrett. Kjøper kan ikke overta
før dette er avklart. Kommunen har svarfrist på
4 mnd, men i praksis svarer kommunen som
oftest umiddelbart.

Selger/Utleier:
Timing Eiendom AS

att. Jostein Staveland

Matrikkelnr.:
Gnr. 40 Bnr. 75 Snr. Andelsnr. i Haugesund
kommune

Regulering:
Reguleringsplan: RL 1700

Ferdigattest:
Midlertidig brukstillatelse av 20 juni 1986
foreligger.

Oppvarming:
Elektrisk.

Heftelser:
Ingen servitutter registrert.

Prisantydning:
10 700 000,-

Meglers vederlag:
Vederlag til megler er avtalt som provisjon av
salgssummen og betales av selger. I tillegg
betaler selger for markedsføring og for gebyrer
ved
innhenting av offentlige opplysninger.

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
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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:
2019-06-27

Kontaktinfo
Georg Berg
M: 97 95 12 00
E: georg@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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Tilstandsrapport

34



Tilstandsrapport

35



Tilstandsrapport

36



Tilstandsrapport

37



Tilstandsrapport

38



Tilstandsrapport

39



Tilstandsrapport

40



Tilstandsrapport

41



Tilstandsrapport

42



Tilstandsrapport

43



Tilstandsrapport

44



Tilstandsrapport

45



Tilstandsrapport

46



Tilstandsrapport

47



Tilstandsrapport

48



Tilstandsrapport

49



Tilstandsrapport

50



Kommunal info

51



Kommunal info

52



Kommunal info

53



Kommunal info

54



Kommunal info

55



Kommunal info

56



Kommunal info

57



Kommunal info

58



Kommunal info

59



Kommunal info

60



Kommunal info

61



Kommunal info

62



Mine notater:
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Mine notater:
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TA BILDE AV BUDSKJEM
A
O
G
SENDVIASMSELLE

RM
AI
L
TI
L
M
EG

LE
R

Undertegnede legger hverved inn bud på kr

skriver kroner med blokkbokstaver

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtakelsesdato

Eventuelle forbehold

NAVN BUDGIVER 1:

Fødselsnr (11 siffer):

Nåværende adresse:

Postnr/poststed:

Tlf (privat/arbeid):

E-post:

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

Budet må minimum være gjeldene til kl. 12:00 dagen
etter siste annonserte visning. Se ellers forbruker-
informasjon om budgivning.

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om undertegnedes finansiering:

NAVN BUDGIVER 2:

Fødselsnr (11 siffer):

Nåværende adresse:

Postnr/poststed:

Tlf (privat/arbeid):

E-post:

LÅNEGIVER 1:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

LÅNEGIVER 2:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

+ omkostninger og eventuell andel av fellesgjeld.

SIGNATUR OG FULLMAKT
Undertegnede bekrefter å ha lest “Forbrukerinformasjon om budgivning” (se baksiden) samt hele prospektet og godtar betingelsene.
Undertegnede budgiver(e) samtykker og gir hverandre fullmakt til at hver av partene i en budrunde gjensidig kan representere hverandre.
Dette gjelder eksempelvis ved budforhøyelse, aksept av motbud, o.l. (gjelder dersom det står minimum to budgivere på budskjema).

Dato Signatur (Budgiver 1) Dato Signatur (Budgiver 2)

Budskjema
For eiendommen: Strandgata 63, 5528 Haugesund
Gnr. 40 Bnr. 75 i Haugesund
Oppdragsnummer: 219077
basert på salgsoppgave datert 2019-06-27



GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om
aktuelle bud på eiendommen, herunder om
relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler,
som formidler disse videre til oppdragsgiver.
Kravet til skriftlighet gjelder også budfor-
høyelser og motbud, aksept eller avslag fra
selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver
skal megler innhente gyldig legitimasjon og
signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon
og signatur er oppfylt for budgivere som
benytter e-signatur, eksempelvis BankID
eller MinID. Med skriftlige bud menes også
elektroniske meldinger som e-post og SMS
når informasjonen i disse er tilgjengelig
også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens
adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, bud-
givers kontaktinformasjon, finansieringsplan,
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold som for eksempel usikker finan-
siering, salg av nåværende bolig ol. Normalt
vil ikke et bud med forbehold bli akseptert
før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne
med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en fors-
varlig avvikling av budrunden. I forbruker-
forhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker)
skal megleren ikke formidle bud med
kortere akseptfrist enn 12.00 første virke-
dag etter siste annonserte visning. Etter
denne fristen bør budgivere ikke sette en

kortere akseptfrist enn atmegler harmulighet
til, så langt det er nødvendig, å orientere
oppdragsgiver, budgivere og øvrige interes-
senter om bud og forbehold. Det bør ikke
gis bud som diskriminerer eller utelukker
andre budgivere. Dersom bud inngis med en
frist som åpenbart er for kort til at megleren
kan avvikle budrunden på en forsvarlig
måte som sikrer oppdragsgiver og interes-
senter et tilstrekkelig grunnlag for sine
handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver
å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering
av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren,
når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig
og mulig holde budgiverne skriftlig orientert
om nye og høyere bud og eventuelle forbe-
hold. Megler skal så snart som mulig
bekrefte skriftlig overfor budgivere at
budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand,
eller dersom en budrunde avsluttes uten
at handel er kommet i stand, kan en bud-
giver kreve kopi av budjournalen i anonymi-
sert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og
selger uten ugrunnet opphold etter at
handel er kommet i stand. Dersom det er
viktig for budgiver å bevare sin anonymitet,
bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved
salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og
han har formidlet innholdet i budet til selger
(slik at selger har fått kunnskap om budet),
kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da
bindende for budgiver frem til aksept-
fristens utløp, med mindre budet før denne
tid avslås av selger eller budgiver får melding
om at eiendommen er solgt til en annen
(man bør derfor ikke gi bud på flere eien-
dommer samtidig dersom man ikke ønsker
å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller
akseptere ethvert bud, og er for eksempel
ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet
frem til budgiver innen akseptfristens utløp
er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger
til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig
er et bindende tilbud som medfører at det
foreligger en avtale om salg av eiendommen
dersom budet i rett tid aksepteres av
kjøper.

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av
endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeg-
lingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet
forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndig-
hetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort
oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres
budgiver til sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk
rapport med vedlegg.
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Georg Berg / T: 97 95 12 00 / 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




