
Prisant: 12 000 000 + omkNæringsbygg å Åkra til salgs
Stongsvingen 77, 4270 Åkrehamn



ÅKREHAMN2

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



STONGSVINGEN 77ÅKREHAMN

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 - Stongsvingen 77

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Kombinasjonslokale

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 15 Bnr. 2231 i Karmøy

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 12 000 000 + omk.

BTA: 

Bta: 2.168 m2

TOMT: 

Areal: 2.727,9 m2



Høydepunkter

Næringsbygg over 
3 etasjer på Åkra 
til salgs

Eiendommen er et større næringsbygg som er bygd sammen med et tilsvarende bygg. 

Det er felles adkomst, trapperom og heisareal for begge eiendommene. 

Næringsbygget er oppført over tre etasjer, totalt 2.168 m2 bta, og inneholder:

1. etasje (BTA: 811 m2): Hall, trapperom, heissjakt, 2 garderober, 2 stk. wc-rom, hc. wc, 

dusj-rom, vaskerom, gang, 2.stk. lager, utstilling, teknisk rom, produksjonslokale og 

dreieverksted.

2. etasje (BTA: 544 m2): Trapperom, heissjakt, gang, teknisk rom, ventilasjonsrom, 

verktøylager, verksted, disponibelt rom, kontor, 2 garderober, 2 stk. wc-rom, hc. wc, 

bøttekott og kantine / spiserom.

3. etasje (BTA: 813 m2): Trapperom, heissjakt, gang, 3 stk. wc-rom, hc.wc, garderobe, 

tekn.rom/vaskerom, kantine/spiserom, utstilling/venterom, 13 kontor, lager, datarom, 

kopirom, møterom, stillerom og disponibelt rom.
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Verksted
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Innbydende kontorlokaler med flott utsikt i 3. etasje
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Lager 2. etg med port fra port i 1. etg
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Kantine/spiserom i 3. etasje
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Kantine/spiserom i 3. etasje
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Wc-rom
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Lager
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Flott sjøutsikt
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Eiendommen

Beskrivelse konstruksjon:
Se tiltstandsrapport av Eskild Kvala.

Standard:
Bygget ble tett i 2012 og ferdigstilt i 2013/2014. 
Bygget er ikke gitt brukstillatelse eller 
ferdigattest. Kjøper må selv forestå det som 
kreves for å ferdigstille bygget for å få utstedt 
brukstillatelse/ferdigattest. Kommunen opplyser 
at uteareal må ferdigstilles iht godkjent 
situasjonsplan. Kommunen tar forbehold om at 
det kan være andre forhold som må på plass 
også. 

Takstmann opplyser i sin konklusjon følgende:
"Næringsbygg oppført med 1. etasje, 2. etasje 
og 3. etasje. Bygningen har felles vegg med 
bygning på nabotomten. 2. etasje og 3. etasje 
har ikke vært i bruk og framstår som godt 
vedlikeholdte. Noe innredning på 2. etasje er 
ikke ferdigstilt. Ventilasjonsanlegget er ikke i 
bruk. Vanntilførselen var avstengt ved befaring. 
1. etasje av bygningen har vært i bruk og store 
deler av gulvflatene i denne etasjen var 
tildekket ved befaring. En må forvente noe 
opprydning og rengjøring. Utvendige arbeider er 
ikke ferdigstilt. Det foreligger ikke ferdigattest 
av utvendige arbeider. Bygning oppført med en 
opprinnelig fin standard, men en må forvente 
noe arbeid for ferdigstilling. Da spesielt av 
utvendige arbeider på tomten, samt noe 
rengjøring på 1. etasje."
Se forøvrig tilstandsrapport for byggdetaljer.
Heis er ikke satt i drift. Ventilasjon er ikke satt i 
drift. Det er klargjort for oljeutskiller, men denne 
er ikke satt i drift. Naboen eier  50 % av selve 
olje utskilleren som er plassert, på eiendommen 
som selges, helt nede mot veien i vest. Det er 
mulig for naboen å koble seg på den med å 
legge opp sitt eget røranlegg. Heisen og tom 
heissjakt eies sammen med nabobygg.

Beliggenhet:
Eiendommen ligger i etablert industriområde i 
nord-vestre del av Åkrehamn. Flott beliggenhet 
mot sjø.

Ferdigattest:
Kjøper må påregne å få ordnet med ferdigattest 
på eiendommen, da det ikke foreligger.

Tomtebeskrivelse:
Tomten er grovplanert og delvis gruset. 
Forstøtningsmur i grensen mot nord og vest. 
Det er gjort diverse arbeid i grunn som ikke er 
ferdigstilt.

Vei, vann og kloakk:
Eiendommen er formelt ikke registert i 
kommunen med tilknyttet vann og avløp. Kjøper 
plikter å undersøke dette og få det på plass. 
Eiendommen ligger ved kommunal vei.

Parkering:
Parkering på egen tomt.

Adresse:
Stongsvingen 77, 4270 Åkrehamn

Oppdragsnummer:
1-0051/20

Byggeår:
2014

Areal:
BTA: 2.168 m2

Tomt:
2.727,9 m2
Tomten er grovplanert og delvis gruset. 
Forstøtningsmur i grensen mot nord og vest. 
Det er gjort diverse arbeid i grunn som ikke er 
ferdigstilt.

Diverse:
Naboeiendom Stongsvingen 79 (15/2230) har 
følgende rettighet på selgende eiendom:
• Stongsvingen 77 og 79 er oppført og godkjent 
med felles oljeutskiller på bnr. 2231. 
Naboeiendom fører korresponderende også sine 
ledninger frem til oljeutskilleren over 
eiendommen.
• I tillegg er det etablert et ledningsnett for 
behandling av vann/overflatevann på 
eiendommene, med nett for avledning av vann 
fra utvendige vaskeplasser, som innebærer at 
vann fra naboeiendom ledes over bnr. 2231.
Det foreligger dokumentasjon for dette, som 
rørleggermeldinger med situasjonskart og 
tegninger, kvittering for betaling for 
oljeutskilleren og dom av 14. oktober 2014 ad 
kostnadene ved etablering av felles 

ledningsnett på de to eiendommene. Kontakt 
megler dersom dokumentasjon ønskes.
Eiendommen tømmes for utstyr og løsøre før 
overtakelse. kjøper må påregne at noe kan bli 
stående igjen. Kjøleskap og micro på kjøkken i 3. 
etg følger ikke med salget.

Selger/Utleier:
Dnb Bank ASA

Hjemmelshaver:
PBS Stongveien AS

Matrikkelnr.:
Gnr. 15 Bnr. 2231 i Karmøy kommune

Regulering:
Eiendommen ligger i et område avsatt til 
industriformål. Er avsatt i kommuneplan til 
næringsformål. Grenser til grøntområde mot sjø. 
Se salgsoppgave for reguleringsbestemmelser.

Offentlige avgifter:
Siden bygget ikke er tatt i bruk og godkjent, 
foreligger det ikke opplysninger fra kommunen 
på hva kommunale avgifter og eiendomsskatt 
utgjør.

Omk. kjøper:
300 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
----------------------------------
301 372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer. 

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

03.09.2007 - Dokumentnr: 694836 - 
Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver:  Karmøy Kommune 
Org.nr: 940 791 901 
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde 
ledninger m.m. 
Bestemmelse om vann og kloakkledning 
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03.09.2007 - Dokumentnr: 694836 - 
Bestemmelse iflg. skjøte
Bestemmelse om bebyggelse 

03.09.2007 - Dokumentnr: 694836 - 
Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver:  Karmøy Kommune 
Org.nr: 940 791 901 
Forkjøpsrett 
Gjelder videresalg av ubebygd eiendom.  
Med flere bestemmelser 

30.08.2007 - Dokumentnr: 687346 - 
Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:15 Bnr:1919 

Prisantydning:
12 000 000,-

Oppvarming:
Elektrisk. Varmepumper x 2 i høytlager. 
Varmekabler i gulv i høytlager.

Vedlegg:
1. Kommunale opplysninger
2. Mal kjøpekontrakt
3. Dokumentasjon naboeiendoms tilgang/bruk 
ledningsnett/oljeutskiller.
4. Tilstandsrapport

Overtakelse:
Overtagelse av eiendommen er nærmere avtale.

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.

"As is"-klausul:
Informasjonen i dette prospektet er mottatt fra 
kommunen og takstmann, 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 

reguleringsbestemmelser og liknende 
vedrørende eiendommene. Det gjøres særskilt 
oppmerksom på at arealangivelser er basert på 
opplysninger fra takstmann, 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. 
Det presiseres at selger ikke har kjennskap til 
eiendommen og således må interessent gjøre 
nødvendige undersøkelser, samt sette seg 
grundig inn i eiendommen, før bud inngis.

”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
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:
2020-05-15

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: Stongsvingen 77, 4270 Åkrehamn
Gnr. 15 Bnr. 2231  i Karmøy
Oppdragsnummer: 1-0051/20
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


