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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



STORAMYR 15SKUDENESHAVN

Eiendomsmegler MNEF

T: 902 72 710

ol@meglerhuset-rele.no

Olav Lauvås 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 - Storamyr 15

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Forretning/butikk

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 42 Bnr. 184 Snr. 2 i Karmøy

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 990 000 + omk.

BTA: 

Bta: 310 m2

TOMT: 

Areal: 4058 m2 

Felles eiet tomt
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Innhold
Meget god profilering mot hovedveg!

Næringsseksjonen har alt på ett plan (bakkeplan) og inneholder:

Stort butikklokale/produksjonslokale, 4 kontorer, gang, kjøkken/spiserom, wc og 

vaskerom.

27 SKUDENESHAVN STORAMYR 15



Eiendommen

Beskrivelse:
Fra tilstandsrapport:

Seksjonert del av næringseiendom. Bygget er 
oppført med isolerte betongelementer. 
Takkonstruksjon med selvbærende takplater av 
stål (Q-dekke) på limtredragere.
Det store lokalet har tidligere vært i bruk som 
forretning- og produksjonslokale.
Garasjeport er ny. Forøvrig er det gjort lite 
utskiftninger og påkostninger etter byggeår.
Av anmerkninger i rapporten nevnes:
TG:2 er gitt på følgende:
- vinduer, ytterdør, vaskerom, toaletttrom og 
kjøkken, på grunn av alder.

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

Standard:
Bygget ble solid bygget i 1986 og holder 
generelt god standard, bl.a:
- Bygget er oppført med isolert 
betongelementer. Gesims mot veien er kledd 
med liggende kledning av tre.
- Takkonstruksjon med selvbærende stålplater 
(Q-dekke), lagt på limtredragere.
- Ny garasjeport i 2021 med 2,7 meter høyde og 
4 meter bredde
- Skiftet en del av det elektriske anlegget i 2021 
(bl.a nye automatsikringer og lagt inn 3-fas)
- Vinduer og dører er fra byggeår
- Stort butikklokale/produksjonslokale m/god 
takhøyde (3,5-3,8 m). Ca 3 meter under dragere.
- Fliser på gulv i butikklokale, 1 kontor, wc og 
kjøkken
- Varmepumpe
- Bygget ble seksjonert i 2020 (seksjonering 
vedlagt i salgsoppgave)
- Felles forsikring og vannmåler med de 2 andre 
seksjonene
- Asfaltert gårdsplass
- Selger disponerer ca 1030 kvm at felles tomt 
(se kart i salgsoppgave)

Beliggenhet:
Flott beliggenhet i Skudeneshavn m/meget god 
profilering langs hovedvegen

Tomtebeskrivelse:
Felles eiet tomt. Det er avtalt med eierne av de 
2 andre seksjonene at denne seksjonen 
disponerer ca 1030 kvm av tomten. Se kart i 
salgsoppgave (det er kun tegnet inn på 
fonnakart og er en pekepinn)

Vei, vann og kloakk:
Offentlig vann, privat avløp. Privat septikanlegg 
med kommunal tømmting.

Parkering:
På gårdsplass. Det er også gode 
parkeringsmuligheter i butikklokale.

Adresse:
Storamyr 15, 4280 SKUDENESHAVN

Oppdragsnummer:
2-0126/21

Byggeår:
1986

Areal:
BTA: 310 m² 

Tomt:
4058 m² 

Felles tomt. Det er avtalt med eierne av de 2 
andre seksjonene at denne seksjonen 
disponerer ca 1030 kvm av tomten. Se kart i 
salgsoppgave (det er kun tegnet inn på 
fonnakart og er en pekepinn)

Selger:
Kapilar AS

Matrikkelnr.:
Gnr. 42 Bnr. 184 Snr. 2 i Karmøy kommune

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger 
ikke.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til næringsbebyggelse. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Delarealer arealbruk kombinert bebyggelse og 
anleggsformål. Formål gang-/sykkelvei, industri.

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

Prisantydning:
1 990 000,-

Omk. kjøper beskrivelse:
49 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr

51 122,- (omkostninger totalt)

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.

Lovanvendelse:
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, 
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. ”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 
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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 18 mnd etter overtakelse. Selger 
kjenner ikke til at det er forurensning i 
tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom 
forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære 
det fulle ansvar for all forurensning som 
eksisterer på eiendommen. Det gjøres 
oppmerksom på 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:
2021-06-17

Kontaktinfo:
Jan Audun Lutro
M: 90 22 22 91
E: jan.audun@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Olav Lauvås

Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90272710
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Karmøy
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
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: Storamyr 15, 4280 SKUDENESHAVN
Gnr. 42 Bnr. 184 Snr. 2 i Karmøy
Oppdragsnummer: 2-0126/21
basert på salgsoppgave datert 17.06.2021
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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  /  Fotvegen 1A, 4250 Kopervikmeglerhuset-rele.no


