
Prisant: 7 000 000 + omkKontorbygg på Bømlo til salgs
Håvikebrekka 92, 5440 Mosterhamn



MOSTERHAMN2

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



HÅVIKEBREKKA 92MOSTERHAMN

Jan Audun Lutro
Næringsmegler/Eiendomsmegler MNEF

T: 90 22 22 91

Jan.audun@meglerhuset-rele.no

Jan Audun Lutro er næringsmegler i Meglerhuset Rele. 

Han har jobbet med næringseiendom i mange år, og er 

en engasjert og profilert figur i næringslivet på 

Haugalandet og omegn. Med sin brede erfaring, lune 

vesen og sjarmerende Hardingmål er Jan Audun det 

naturlige samarbeidsvalget for mange når det gjelder 

kjøp/salg/leie/rådgivning av næringseiendom.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Kontorbygg

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 9 Bnr. 12 i Bømlo kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 7 000 000 + omk.

BTA: 

Bta: 1.019 m2



Høydepunkter

Moderne 
kontorbygg på 
Bømlo til salgs

Tidligere skolebygg som er ombygd til kontorbygg. Bygningsmassen er bygd i 3 etapper. 

Vestre del oppført i 2000, midtre del i 1954 og østre del med gymsal i 1990.

Bygget er på totalt ca. 1.019 m2 bra og inneholder:

- Underetasje ca. 565 m2 bra med uinnredet areal, konferanse/allmøterom, lager, 

spiserom, gymsal, garderober, 2xwc + håp-wc og diverse areal.

- 1. etasje ca. 331 m2 med kontorer/kontorlandskap delt i fløyer, 2 x wc, bøttekott, 

konferanserom, gang, tekn.rom og diverse areal.

- 2. etasje ca. 123 m2 med kjøkken, kontorer, møterom, datarom, gang og tekn. rom.

Asfaltert uteareal utenfor hovedinngang. Parkering med stikkontakt til lading.
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Oppgradert felles kantine
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Kantine
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Gymsal
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Allrom/Kontorfløy
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Kontorfløy/Møterom/Inngangsparti
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Møterom/Kantine 2. etg.
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Eiendommen

Standard:
Bygget ble i hovedsak innvendig renovert i 
2009. Nyoppusset felles kantine i 2018/2019, 
samt at det ble båret etter vann og asfaltert. 
Kontorarealer består i glassvegger og teppeflis 
på gulv. moderne innredning. 2 
ventilasjonsanlegg på bygget. Fiber fra Finnås 
Kraftlag.

Beliggenhet:
Eiendommen ligger på Håvik på Bømlo. Like ved 
Mosterhamn. Ca. 15 km fra Svortland og 
Heiane/Stord.

Adkomst:
Ta av Bremnesnesvegen mot Mosterhamn. Følg 
veien cirka 800 meter. Ta av til venstre og 
deretter bygg på venstre side.

Tomtebeskrivelse:
Tomten skal fradeles ifm salg. Bygget samt 
naturlig uteareal følger med eiendommen. Det 
anslås et tomteareal på ca. 1.700 m2. Kjøper må 
påregne at dette kan avvike. Det forutsettes at 
tomt er fradelt før eiendommen kan overtas. 
Skissert areal kan ses i salgsoppgave.

Vei, vann og kloakk:
Slamtank og privat vann via borehull. Kommunal 
veg. Privat veg til eiendommen.

Ferdigattest/brukstillatelse:
Siste ferdigattest er for 
bruksendring/ombygging til næringsbygg/kontor.
Det foreligger ferdigattester for skolebygg fra 
tidligere. det foreligger diverse byggemeldinger:
1990: tilbygg skule, 2000: tilbygg skule, 2004: 
ballbinge, 2009: 
bruksendring/ombygging/fasadeendring

Adresse:
Håvikebrekka 92, 5440 Mosterhamn

Oppdragsnummer:
1-0092/20

Byggeår/Modernisert:
1954/2009

Areal:
BTA: 1.019 m2

Oppvarming:
Oppvarming via varmepumper og elektrisk, samt 
varmegjennvinning fra ventilasjon.

Diverse:
Det kan fisjoneres ut eget selskap dersom 
kjøper ønsker å kjøpe AS og ikke kjøpe eiendom. 
Det må påregnes noe tid ifm en fisjonsprosess, 
før overtakelse kan skje. Det må tas forbehold 
om det ved bud.

Selger/Utleier:
Fag Eigedom AS

Matrikkelnr.:
Gnr. 9 Bnr. 12 i Bømlo kommune

Regulering:
Eiendommen er regulert til kombinert formål 
(bolig/forretning/kontor/servering/allmennyttige 
formål), vei, parkering og lekeareal.
Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området. Se 
vedlagt reguleringsplan i salgsoppgave. 

Offentlige avgifter:
Slamtank: Kr 2.051.

Eiendomsskatt: Kr 14 822 fo 2020.

Leieforhold:
Årlige inntekter: Kr. 870 000,-

Årsleien på kr. 870.000 inkluderer fellesutgifter. 
Det er 4 leietaker. Eiers selskap leier deler av 
bygget og kan være interessert i å leie videre 
etter salg. Kontakt megler for leieavtaler.

Ca. 2/3 av bygget er utleid. Noe areal er 
uinnredet samt at det er gymsal som ikke er 
leid ut.

Heftelser:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
09.01.1923 - Dokumentnr: 900010 - 
Bestemmelse om vannrett
09.01.1923 - Dokumentnr: 900010 - 
Bestemmelse om veg
09.01.1923 - Dokumentnr: 900013 - 

Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:4613 Gnr:9 Bnr:21 
09.01.1923 - Dokumentnr: 900013 - 
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4613 Gnr:9 Bnr:21 
09.01.1923 - Dokumentnr: 900015 - 
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:4613 Gnr:9 Bnr:28 
09.01.1923 - Dokumentnr: 900015 - 
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4613 Gnr:9 Bnr:28 
09.01.1923 - Dokumentnr: 900024 - 
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:4613 Gnr:9 Bnr:97 
09.01.1923 - Dokumentnr: 900024 - 
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4613 Gnr:9 Bnr:97 
16.11.1944 - Dokumentnr: 1617 - Bestemmelse om 
gjerde
Overført fra: Knr:4613 Gnr:9 Bnr:21 
13.01.1951 - Dokumentnr: 66 - Bestemmelse om 
gjerde
Overført fra: Knr:4613 Gnr:9 Bnr:28 
08.01.1924 - Dokumentnr: 900001 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:4613 Gnr:9 Bnr:5 
27.01.1992 - Dokumentnr: 749 - Grensejustering
Overført fra: Knr:4613 Gnr:9 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 
19.01.1993 - Dokumentnr: 414 - Grensejustering
Overført fra: Knr:4613 Gnr:9 Bnr:28 
Gjelder denne registerenheten med flere 
22.11.1995 - Dokumentnr: 10380 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet: 
Knr:4613 Gnr:9 Bnr:21 
Sammenslått med denne matrikkelenhet: 
Knr:4613 Gnr:9 Bnr:28 
Sammenslått med denne matrikkelenhet: 
Knr:4613 Gnr:9 Bnr:97 
16.02.2009 - Dokumentnr: 111798 - Registrering 
av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:4613 Gnr:9 Bnr:136 
01.01.2020 - Dokumentnr: 97824 - 
Omnummerering ved kommuneendring
01/01-2020 tidligere: Knr:1219 Gnr:9 Bnr:12 

Prisantydning:
7 000 000,-
Vedlegg til salgsoppgaven:
1. Kommunale opplysninger
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2. Leieavtaler
3. Mal kjøpekontrakt

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 
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 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. Kjøper bærer risiko med 
finansiering ihht aksjelovens § 8-10.

Lov om hvitvasking/Personopplysningsloven
Eiendomsmeglere er underlagt lov om 
hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til 
Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om 
hvitvasking innehar også strenge regler om 
kontroll av legitimasjon fra alle parter i 
handelen, herunder, selger, kjøper og 
fullmektiger for disse.

I henhold til personopplysningsloven gjør vi 
oppmerksom på at interessenter kan bli 
registrert for videre oppfølgning.

Salgsoppgavedato:
2020-03-17

Kontaktinfo
Jan Audun Lutro
M: 90 22 22 91
E: jan.audun@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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Budskjema
For eiendommen: Håvikebrekka 92, 5440 Mosterhamn
Gnr. 9 Bnr. 12  i Bømlo
Oppdragsnummer: 1-0092/20
basert på salgsoppgave datert 2017-12-06
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Jan Audun Lutro  /  T: 90222291  /  jan.audun@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


