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Meglerhuset Rele er i dag ledende aktør innen 

næringsmegling 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



HOVEDGATEN 21KOPERVIK

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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Del 1 - Hovedgaten 21

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Bygård

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 58 Bnr. 107 i Karmøy

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 2 200 000 + omk.

BTA: 

Bta: 423 m2

TOMT: 

Areal: 296.1 m2

SALG AV AS: 

Glass&Glede Eiendom AS 



Høydepunkter

Sentral og 
profilert 
sentrumseiendom 
til salg
Næringseiendom over 4 etasjer. Sentral beliggenhet til Hovedgaten og Statsråd Vinjes 

gate. Korttidsparkering i kvartalet, som gjør det attraktivt ift butikkdrift. 

Bygget er på totalt ca. 423 m2 bta fordelt med:

-Kjeller ca. 130 m2 bta med lagerrom. Trapp fra butikk. 

-1. etasje ca. 130 m2 med butikklokale.

-2. etasje ca. 130 m2 benyttet som lager og diverse. Har potensiale til å innredes til 

leilighet. Egen inngang til 2. etasje.

-Loft ca. 33 m2 med diverse rom. Trapp fra 2. etasje. Takterrasse.

2. etasje og loft egner seg godt som leilighet med egen inngang. 

Eiendommen leveres uten leieforhold. 

Eiendomsselskapet selges. Kontakt megler for regnskap.
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Strategisk plassert bygg til vei og gågate
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Butikklokale med store profilerte glassflater
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Innbydende butikklokale
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Romslig butikklokale
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Kopervik sentrum
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Gågata
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Eiendommen

Standard:
Trekledning i front. Bakside er i mur som er 
pusset. Vegg er forblendet med kledning. 
Skifertak og papptak. Etasjeskille i tre.

Beliggenhet:
Eiendommen ligger svært sentralt plassert i 
Kopervik sentrum. Beliggende i krysset 
Hovedgaten/Statsråd Vinjes gate. Eiendommen 
har en veldig sentral beliggenhet da den er 
knyttet til gågata, samt at det er adkomst med 
bil og korttidsparkering i kvartalet. Store 
vindusflater med god profilering.
 Brukstillatelse:
 Midlertidig brukstillatelse foreligger vedr 
bruksendring (1992).
Profilering:
Forretning med svært god profilering i sentrum.

Tomtebeskrivelse:
Tomten er i hovedsak bebygd., noe er 
gategrunn/vei både på frem- og bakside.

Vei, vann og kloakk:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp.

Parkering:
Det er ikke parkering på eiendommen. 
Gateparkering.

Adresse:
Hovedgaten 21, 4250 KOPERVIK

Oppdragsnummer:
1-0114/20

Byggeår:
1926

Areal:
BTA: 423 m2

Tomt:
296.1 m2
Tomten er i hovedsak bebygd., noe er 
gategrunn/vei både på frem- og bakside.

Diverse:
Eiendomsselskapet selges. Kjøper må i forkant 
av bud avklare finansiering iht ny aksjelov §8-10 
og evt ta nødvendige forbehold i bud.

Styret skal godkjenne bud og endelig 
kjøpekontrakt og trenger den tiden det tar for å 
gjøre styret beslutningsdyktig.

Selger:
Nyhavn Salteri AS med flere

Matrikkelnr.:
Gnr. 58 Bnr. 107 i Karmøy kommune

Regulering:
Eiendommen ligger i et område som er avsatt i 
kommuneplanen til sentrumsformål/vei. 
Eiendommen ligget i et område regulert for 
kontor og kjørevei.

Offentlige avgifter:
Kr. 8.031 i kommunale avgifter (2019).
Kr. 10.808 i eiendomskatt (2020).
I kommunale avgifter ligger vann, avløp og 
renovasjon.
De kommunale avgiftene er variable og 
avhenger av forbruk. Avvik vil forekomme.

Leieforhold:
Eiendommen leveres uten leieforhold.

Heftelser:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

20.02.1899 - Dokumentnr: 900858 - Utskifting 
Gjelder denne registerenheten med flere 

Dokumentnr: 903222 - Opprettelse av 
matrikkelenheten
OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM 

Prisantydning:
2 200 000,- + omk.

Visning:
Kontakt megler for visning.

Vedlegg til salgsoppgave:
1. Kommunale opplysninger
2.Årsregnskap/skattemelding 
3.Mail kjøpekontrakt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 

avtale mellom partene. Hensynstas i bud.

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 
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 
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er uten ansvar for konsekvenser reglene 
påfører partene. Kjøper bærer risiko med 
finansiering ihht aksjelovens § 8-10.

Lov om hvitvasking
Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og 
terrorfinansiering at meglerforetaket er 
forpliktet til å foreta kundekontroll av begge 
parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette 
i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og 
for kjøper på tidspunkt for bud. I tillegg til dette 
vil det bli kontrollert legitimasjon i forbindelse 
med kontraktsinngåelse. 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.

Salgsoppgavedato:
2020-04-06

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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Grunnkart
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Ledningsnett
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Vegstatuskart
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Originale tegninger
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Målebrev
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Målebrev
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Målebrev
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Reguleringskart
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser

36



Reguleringsbestemmelser
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Midlertidig brukstillatelse
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Grunnbok
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Grunnbok
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Budskjema
For eiendommen: Hovedgaten 21, 4250 KOPERVIK
Gnr. 58 Bnr. 107 Snr.  i Karmøy
Oppdragsnummer: 1-0114/20
basert på salgsoppgave datert 2017-12-06
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 
  /  T:   /  

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139  /  5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


