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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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Olav Lauvås
Eiendomsmegler MNEF

T: 902 72 710

ol@meglerhuset-rele.no

Olav er Karmøybu med stor K; Oppvokst i 

Skudeneshavn og i dag bosatt i Kopervik med kona 

Heidi og deres skjønne datter Nelia. Olav er en ærlig, 

pliktoppfyllende, omsorgsfull og veldig serviceinnstilt 

eiendomsmegler. Dette, kombinert med en uslåelig 

lokalkunnskap om "øynå", har ført til at Olav har lenge 

vært den mestselgende eiendomsmegleren på Karmøy. 

Han er og lidenskapelig interessert i fotball!

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Del 1 - Årabrotholmen 13

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

 Kombinasjonslokale

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 15 Bnr. 1042 i Karmøy

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 22 000 000 + omk.

TOMT: 

Areal: 6395.4 m2

LEIE: 

Kr.  66.000 /mnd



Høydepunkter

Velkommen til 
Åkrehamn!

Næringsbygget ble opprinnelig bygget i 2001. I ettertid så er det 

påbygget flere ganger, senest i 2007.

Bygget holder meget god standard både utvendig og innvendig-
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Velkommen til en trygg og hyggelig visning!

Innhold
Unik mulighet!

Bygget er over 3 plan og inneholder (se tegninger i salgsoppgave):

1.etasje er på ca 880 kvm (bruksareal) og inneholder fiskemottak og fiskeutsalg og 

inneholder:

- Produksjonslokale (134 kvm), mottak (77,3 kvm), kokerom (58, 4kvm), maskinrom (53 

kvm), kjølerom (55,3 kvm), kjølerom (32,3 kvm), fryserom (22 kvm), produksjonslokale 

(97,5 kvm), garderoberom/kontor/ 2 stk wc, trapperom, utsalg 21,5 kvm, bøttekott/lager, 

kjølerom, utsalg/fiskebutikk (76 kvm) + vindfang/inngangsparti, ferskvare tilbereding, 

spiserom/garderobe m/kontor og wc, kasselager x 2

2.etasje:

Del tilhørende fiskemottak:

- Garderoberom/trapperom, 2 stk wc, gang/trapperom, spiserom 38,6 kvm), 

maskinrom/ventilasjonsrom

Restaurant:

- Serveringslokale (62 kvm), industrikjøkken, bi-kjøkken, bar, 2 stk wc, gang
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Velkommen til en trygg og hyggelig visning!

Bar/pub

- Selskapslokale (103 kvm), bar/kjøkken (12,4 kvm), kjølerom, gang, lager x2, bi-

inngang/nødutgang/lager (22 kvm), 4 stk toalettrom.

3.etasje

Del over restaurant (tidligere boenhet):

- Gang, bad, kjøkken og 3 disponible innredete rom

Del over bar/pub

- Stort lagerloft

Frittstående innredet bod over 2 plan på brygga mot nord

Grillhytte
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Eiendommen

Standard:
Næringsbygget ble opprinnelig bygget i 2001. I 
ettertid så er det påbygget flere ganger, senest 
i 2007.

Bygget holder meget god standard både 
utvendig og innvendig.

- 220 meter sjølinje med solide kaier/brygger. 
Støpt ny kai mot vest (meget kostbart) de 
senere år
- Nyere balansert ventilasjonsanlegg (nå todelt 
slik at restaurant har eget system)
- Rør i rør system til hele bygget (vannrør)
- 2 pumpestasjoner for vann/kloakk installert i 
området. Kostnader fordeles mellom flere 
brukere. Selger har bestilt ny pumpestasjon 
(ikke pumpen) og brannkum som legges midt på 
tomten på selgers regning.  Da vil det være 
kapasitet til eit nye boliger som skal bygges på 
tomten eller over eksisterende bygg. 
Eksisterende bygg er dimensjonert for å bygges 
over mot nord.
- Restauranten ble innredet i 2007. Og det 
samme tidligere leilighet over restaurant.
- Bar/pub holder meget god standard med bl.a 
fliser på de fleste gulv, varmekabler i de fleste 
gulv, nyere automtasikringer ++
- 2 nye garasjeporter
- Det er kum i den ene garasjen (kasselager) 
m/fettbeholder
- Kokevann går i en kum m/renseanlegg

Beliggenhet:
Unik beliggenhet med ca 220 meters sjølinje 
ytterst mot havgapet på Åkrehamns beste 
vestkant. Eiendommen ligger også i solrike 
omgivelser og det er kort avstand til det meste 
byen kan tilby som bl.a barnehage(r), barne- og 
ungdomsskole, idrettsanlegg, Åkrasanden og 
sentrum med dens fasiliteter.

Tomtebeskrivelse:
Tomten er opparbeidet med asfaltert/gruset 
gårdsplass samt solide brygger/kaier.

Vei, vann og kloakk:
Offentlig vann og avløp. Privat septikanlegg.

Parkering:
Meget gode parkeringsmuligheter på tomt.

Adresse:
Årabrotholmen 13, 4270 ÅKREHAMN

Oppdragsnummer:
2-0046/21

Byggeår:
2001

Tomt:
6395.4 m² 

Tomten er opparbeidet med asfaltert/gruset 
gårdsplass samt solide brygger/kaier.

.

Selger/Utleier:
Svein Ernst Torsen

Matrikkelnr.:
Gnr. 15 Bnr. 1042 i Karmøy kommune

Vei, vann, avløp:
Offentlig vann og avløp. Privat septikanlegg.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for tilbygg (annen 
industri/lagerbygning) foreligger og er datert 
11.08.04. 
Ferdigattest for nybygg 
(kontor/forretningsbygg) foreligger og er datert 
07.12.01. 
Ferdigattest for bruksendring foreligger og er 
datert 10.04.07.
Ferdigattest for tilbygg (annen 
fiskeri/fangstbygning) foreligger og er datert 
16.05.06.
Ferdigattest for tilbygg (annen 
fiskeri/fangstbygning) foreligger og er datert 
15.02.07.

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

Diverse:
- Nabo (15/2161) skal ha veirett til sin eiendom, 
og det kan ikke stenges igjen slik at han ikke 
kommer seg til sin eiendom mot nord.
- Informasjonen i dette prosjektet er mottatt fra 
selger og forutsettes gjennomgått i detalj før 
bindende bud inngis. Eiendommen forutsetter 
besiktiget, og det anbefales at kjøper selv får 
gjennomgått eiendommens tekniske tilstand 
ved av egne fagfolk, samt at man gjennomgår 
leiekontrakter og liknende vedrørende 
eiendommen. Det gjøres særskilt oppmerksom 
på at arealangivelser er basert på tegninger, og 
ikke kontrollert av megler.
- Vedlagt mulighetsstudie vedlagt i 
salgsoppgave er ikke omsøkt. Interessenter 
anbefales å ta kontakt med Karmøy kommune i 
forhold til hvilke muligheter det er for bygging 
av nye boliger.
- Tappekraner m/tilbehør tilhører leverandør 
(Ringnes) og medfølger ikke i handelen.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område med kombinert 
bebyggelse og anleggsformål, småbåthavn, 
ferdsel, framtidig boligbebyggelse i følge 
kommuneplanen.
I følge reguleringsplanen ligger eiendommen i et 
område regulert til annet kombinert formål 
(industri/lager/bolig/privat småbåthavn). 
Kjørevei, trafikkområde i sjø og vassdrag. 
Offentlig friområde, felles avkjørsel og 
frisiktsone.

Legalpant:
Kommunen har legalpant i eiendommen for 
eventuelle ubetalte kommunale skatte- og 
avgiftskrav.

Prisantydning:
22 000 000,-

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 
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energiklasse G.

Lovanvendelse:
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.

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.

Salgsoppgavedato:
2021-03-27

Ansvarlig megler:
Olav Lauvås
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90272710
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Karmøy
Fotvegen 1A, 
4250 Kopervik
Telefon: 52 73 15 00
www.meglerhuset-rele.no

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

I forbrukerforhold (det vil si 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.

Bud kan legges inn på finnannonsen på "gi bud 
knappen", ved meglingsoppdrag etter 
avhendingsloven. Ved elektronisk budgivning så 
kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. 
Megler kan også kontaktes for tilsendelse av 
budskjema, og budskjema finnes også i 
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. For 
annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning, se budskjema.
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Budskjema
For eiendommen: Årabrotholmen 13, 4270 ÅKREHAMN
Gnr. 15 Bnr. 1042 Snr.  i Karmøy
Oppdragsnummer: 2-0046/21
basert på salgsoppgave datert 27.03.2021
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Olav Lauvås  /  T: 90272710  /  olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Fotvegen1A, 4250 Kopervikmeglerhuset-rele.no


