
Prisant: 25 000 000 + omkKarmøy - Bygnes
Sundvegen 22, 4250 KOPERVIK



KOPERVIK SUNDVEGEN 222

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



SUNDVEGEN 22KOPERVIK

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:

3



4 KOPERVIK SUNDVEGEN 22



Innhold
Eiendommen  _______  s 6

Nøkkelinfo  _______  s 8

Standard  _______  s 10

Innhold  _______  s 

Vedlegg  _______  s 

Budskjema  _______  s 

5KOPERVIK SUNDVEGEN 22



6 KOPERVIK SUNDVEGEN 22



Del 1 - Sundvegen 22

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo
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9KOPERVIK SUNDVEGEN 22

EIENDOMSTYPE: 

Næringseiendom/næringstomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 66 Bnr. 343, 568 og 927 i 

Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 25 000 000 + omk.

BTA: 

Bta: 1.935 m2

TOMTEAREAL TOTALT: 

Areal: 28.448 m2

LEIE: 

Leveres uten leieforhold 



Høydepunkter

Lager/produksjons
eiendom med store 
tomtearealer til 
salgs
Større næringseiendom med stort tomteareal med eget 

lagerbygg og større lager/produskjonsbygg med tilhørende 

kontorer. Eiendommen ligger sentralt og lett tilgjengelig til i 

Kopervik næringspark på Bygnes.

Eiendommen er blitt brukt i alle år. Leveres uten leieforhold.

Eiendommen består av:

Hovedbygg 1.585 m2 bta:

-1.etg 1.225 m2 

-2.etasje 360 m2

Lagerbygg  350 m2 bta:

Eiendommen består av tre tomter:

-Gnr. 66 bnr. 343 med tomteareal på 19.402 m2.

-Gnr. 66 bnr. 568 med tomteareal på 3.857 m2.

-Gnr. 66 bnr. 927 med tomteareal på 5.189 m2.  
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Planløsning

Innhold
Hovedbygg 1.585 m2 bta:

-1.etg 1.225 m2 bta med trapperom, resepsjon, 5 kontor, spiserom, kjøkken, 2 x wc 

(vask), wc/dusj, verksted og lager, div rom. Verksted og lager med god takhøyde. 

Traverskran (3 tonn) i lagerdel. Mesanindekke i lager. Utvendig gasslagring. 2 porter i 

hvert lager.

-2.etasje 360 m2 bta med uinnredet rom, samt teknisk rom. Uinnredet rom har betong 

etasjeskille og kan innredes etter behov.

-Byggeår 1975, tilbygg 1980 og 2004.

Lagerbygg  350 m2 bta:

-Uisolert lager med kontor, spiserom og mesanin. God takhøyde og port. Asfaltert 

innvendig. 

-Byggeår anslått til 1982

Eiendommen består av tre tomter:

-Gnr. 66 bnr. 343 med tomteareal på 19.402 m2. Deler av eiendommen er asfaltert, 

forøvrig gruset/råtomt.

-Gnr. 66 bnr. 568 med tomteareal på 3.857 m2. Eiendommen er en råtomt.

-Gnr. 66 bnr. 927 med tomteareal på 5.189 m2. Eiendommen er en råtomt.
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Eiendommen

Standard:
Interessant oppfordres til å gå gjennom 
eiendommen og dens forhold, for vurdering av 
tilstand.

Beliggenhet:
Sentral beliggenhet for næringsdrivende med 
nærhet til Bygnes næringsområde, Gismarvik og 
Flyplassen. 
God adkomst med bil

Ferdigattest:
Gnr. 66 bnr. 343:
-Det foreligger ferdigattest for riving 
kontorbrakker.

Vei, vann og kloakk:
Hovedeiendommen med bygningsmasse er 
tilknyttet offentlig vann og avløp. Sundvegen er 
fylkesvei og vei inn til de to største 
eiendommene  er privat vei. Det er tinglyst 
felles veivedlikehold på privat vei og felles 
pumpekum.
Gnr. 66 bnr. 568 er vei til tomten ikke definert 
status på. Tomten er ikke tilknyttet vann/avløp. 
Gnr. 66 bnr. 927 er ikke tilknyttet offentlig nett. 
Vei må gå via intern privat vei.

Parkering:
God med parkering på egen tomt

Adresse:
Sundvegen 22, 4250 KOPERVIK

Oppdragsnummer:
1-0388/20

Byggeår:
1975

Areal:
BTA: 1935 m2

Tomt:
28.448 m2
Ca. 9000 m2 er asfaltert. I tillegg er noe delvis 
planert og gruset, samt råtomt.

Selger/Utleier:
Østrem Eiendom III AS

Matrikkelnr.:

Gnr. 66 Bnr. 343, 568 og
927 i Karmøy kommune

Regulering:
Gnr. 66 bnr. 343:
Ligger i kommuneplanen avsatt til 
næringsbebyggelse. Deler av eiendommen 
ligger i hensynssone og deler av eiendommen 
er båndlagt til fremtidig veitrasé. Eiendommen 
er regulert til industri og noe til friluftsformål.
Gnr. 66 bnr. 568:
Ligger i kommuneplanen avsatt til 
næringsbebyggelse. Deler av eiendommen 
ligger i hensynssone og eiendommen er 
båndlagt til fremtidig veitrasé. Eiendommen er 
regulert til kontor/industri.
Gnr. 66 bnr. 927:
Ligger i kommuneplanen avsatt til 
næringsbebyggelse. Deler av eiendommen 
ligger i hensynssone og deler av eiendommen 
er båndlagt til fremtidig veitrasé. Eiendommen 
er regulert til industri/veg.

Offentlige avgifter:
INFO KOMMUNALE AVGIFTER
Gnr. 66 bnr. 343:
-Vann/avløp 2019: NOK 8.463 
Gnr. 66 bnr. 568/927:
-Ingen vann/avløpsgebyr

INFO EIENDOMSSKATT
Gnr. 66 bnr. 343:
-Eiendomsskatt 2020: NOK 53.158.
Gnr. 66 bnr. 568:
-Eiendomsskatt 2020: NOK 5.397.
Gnr. 66 bnr. 927:
-Eiendomsskatt: Kommunen opplyser at det ikke 
er eiendomsskatt på tomten. Kjøper må 
påregne at det i fremtiden kan komme.

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

1149/66/343:
02.06.1967 - Dokumentnr: 2641 - Skjønn
OVEREKSPROPRIASJONSSKJØNN  
Overført fra: Knr:1149 Gnr:66 Bnr:10 
Gjelder denne registerenheten med flere 

21.05.1968 - Dokumentnr: 2323 - 

Erklæring/avtale
BEST. OM ENDRING AV PARSELLENS GRENSER.  

21.05.1968 - Dokumentnr: 2323 - 
Erklæring/avtale
Best. om opparbeidelse av tekn. anlegg.  

21.11.1973 - Dokumentnr: 7875 - Best. om 
vann/kloakkledn.
Vegvesenets betingelser vedtatt  
Overført fra: Knr:1149 Gnr:66 Bnr:381 

07.01.2010 - Dokumentnr: 10828 - Best. om 
vann/kloakkledn.
Rettighetshaver:  Karmøy Kommune 
Org.nr: 940 791 901 

21.05.1968 - Dokumentnr: 2323 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1149 Gnr:66 Bnr:10 

27.04.2006 - Dokumentnr: 212397 - 
Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet: 
Knr:1149 Gnr:66 Bnr:381 
Sammenslått med denne matrikkelenhet: 
Knr:1149 Gnr:66 Bnr:484 

Servitutter:
1998/7128-1/47 14.09.1998
2000/6647-1/47 01.09.2000
BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 1149 GNR: 66 BNR: 491
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED 
FLERE

ERKLÆRING/AVTALE
Rettighet hefter i: KNR: 1149 GNR: 66 BNR: 491
Tilknytting til pumpekum
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED 
FLERE

1149/66/343:

1983/9552-1/47 17.10.1983
ERKLÆRING/AVTALE
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde 
ledninger mv
Grunnavståelse til veg til Karmøy kommune.
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REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1149 GNR: 
66 BNR: 525

2005/9040-1/47 13.10.2005
REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1149 GNR: 
66 BNR: 894

1149/66/927:

GRUNNDATA
2012/652532-1/200 13.08.2012
REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1149 GNR: 
66 BNR: 491

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
2012/652554-1/200 13.08.2012 BESTEMMELSE 
OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 1149 GNR: 66 BNR: 491
Rettighet hefter i: KNR: 1149 GNR: 66 BNR: 926
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED 
FLERE

Prisantydning:
25 000 000,- + omk

Konsesjon:
Kjøper(e) må fylle ut egenerklæring om 
konsesjonsfrihet ved kjøp, som sendes 
kommunen for godkjenning.

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  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 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. Kjøper bærer risiko med 
finansiering.

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.

VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVE
1. Kjøpekontrakt mal

2. Kommunale opplysning
3.Servitutter

Salgsoppgavedato:
2020-10-23

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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Oversiktskart
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Vegstatuskart
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Vegstatuskart
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Budskjema
For eiendommen: Sundvegen 22, 4250 KOPERVIK
Gnr. 66 Bnr. 343, 568, 927 i Karmøy kommune
Oppdragsnummer: 1-0388/20
basert på salgsoppgave 
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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


