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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



PADLANE AUSTAKSDAL

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 - Padlane Aust

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Regulert boligtomteområde

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 18 Bnr. 84 + Gnr. 19 Bnr. 146 i 

Tysvær kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 4 000 000 + omk.

TOMT: 

Areal: 24.151 m2



Kort om eiendommen

Boligtomteområde 
i etablerte og 
naturskjønne 
omgivelser
Tomtene ligger i naturskjønne omgivelser.

Kun ca. to minutter fra barneskole og barnehage, og ellers kort 

avstand til Førlandsfjorden. 

Gang- og sykkelveg til skole og barnehage. 

Det er i senere år utbygd et nytt boligfelt som grenser til 

tomteområde. 

Dette områder er en videreføring av eksisterende boligfelt.
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Eiendommen

Beskrivelse:
Tomtene ligger i naturskjønne omgivelser. To 
minutt fra barneskole og barnehage og kort 
avstand til Førlandsfjorden. Gang- og sykkelveg 
til skole og barnehage. Det er i senere år 
utbygd et nytt boligfelt som grenser til 
tomteområde. Dette områder er en videreføring 
av eksisterende boligfelt.

To tomteområder regulert for frittliggende og 
konsentrert bebyggelse beliggende ved siden 
av hverandre. 

Gnr. 18 bnr. 84:
-12.941 m2
-Går fra Førlandsvegen og østover mot 
Padletjørna (vann).
-Regulering B4/B5 (frittliggende 
boligbebyggelse) og K3/K4/K5 (konsentrert 
småhusbebyggelse) 
-Tomten må opparbeides 

Gnr. 19 bnr. 146:
-11.210 m2
-Går fra Førlandsvegen og østover mot 
Padletjørna (vann).
-Regulering B4/B5 (frittliggende 
boligbebyggelse) og K3/K5 (konsentrert 
småhusbebyggelse) 
-Tomten må opparbeides. Det er tilført 
eiendommen noe masser, som er synlige på 
tomten, se egen avtale vedr masser.

I forbindelse med opparbeidelse og utbygging 
av tilstøtende boligfelt, er det en viderføring av 
infrtruktur fra dette område iht regulerinsplan.

Beliggenhet:
Tomteområde ligger på Padlane, ved siden av 
eksisterende boligfelt. Tomteområde beliggende 
i naturskjønne omgivelser. Ca 6 min fra Aksdal 
og 15 minutt fra Haugesund.

Adkomst:
Fra E-39 tar du av østover mot Førland. Følg så 
FV 780 frem til en får boligfeltet på Padlane på 
venstre side, rett etter nybyggfeltet.

Omkostninger kjøper:
100 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
404,- Attestgebyr
----------------------------------
101 574,- (omkostninger totalt)

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

Tomtebeskrivelse:
Tomteområde må opparbeides iht 
reguleringsplan.

Vei, vann og kloakk:
Det er offentlig vei, vann og avløp rett ved 
eiendommene.

Kommunale avgifter:
Det er pt ikke kommunale avgifter på 
eiendommene (ubebygd).

Adresse:
Padlane Aust, 5570 Aksdal

Oppdragsnummer:
1-0405/20

Tomt:
24.151 m2
Tomteområde må opparbeides iht 
reguleringsplan.

Diverse:
Tinglyst heftelse:
Det er tinglyst en heftelse på gnr 18 bnr 84. 
Blant annet er det i denne pliktig at det skal 
tildele 4 tomter til rettighetshaverne. 2 av disse 
er tildelt ved tidligere opparbeidelse av området. 
Slik at det ved dette salget gjenstår tildeling av 
2 tomter. Disse tomtene skal rettighetshaver 
betale råtomtpris og byggemodningskostnader 
for. Rettighetshaver har rett til 2 tomter, ikke 
plikt. Se salgsoppgave for tinglyst rettighet.

Utbyggingsavtale:
Tysvær kommune er positiv til at det kan 
inngås utbyggingsavtale med Tysvær kommune 
før igangsettingstillatelse gis på eiendommene. 
Interessent kan ved kontakt med megler få se 

utbyggingsavtalen med utbygger av det 
utbygde området, for rammene for en 
utbygging.  denne utbyggingsavtalen er 
gjeldende for hele planområdet.

Steinmasser gnr 18 bnr. 84:
Ifm utbygging av gang og sykkelsti Padlane-
Klovning, så er det overskudds steinmasser 
som er deponert på tomten. Det foreligger 
avtale om at disse kan ligge der ut 2020. 
Kjøper kan gå i dialog ved steinmassene dersom 
de ikke er fjernet innen overtakelse. Kontakt 
megler for avtale mellom entreprenør og 
Tysvær Kommune ved massene.

Selger/Utleier:
Tysvær kommune

Matrikkelnr.:
Gnr. 18 Bnr. 84 + Gnr. 19 Bnr. 146 i Tysvær
kommune

1. Kommunale opplysninger
2. Heftelse erklæring
3. Utbyggingsavtale
4. Teknisk plan utarbeidet av de som har bygd 
ut deler av området.
5.Avtale om steinmasser
Regulering:
Tomteområde er i hovedsak regulert til 
konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende 
boligbebyggelse. Kjøper må sette seg inn i 
gjeldende reguleringsplan med bestemmelser 
før bud inngis. Kommuneplanens bestemmelser 
om lekeplasser vil gjelde for utbygging av 
eiendommer innenfor reguleringsplanen for 
Padlane Aust.

Konsesjon:
Kjøper må fylle ut egenerklæring om 
konsesjonsfrihet som skal godkjennes av 
Tysvær kommune ifm kjøp.

Tinglyste forhold:
På eiendommene er det tinglyst følgende som 
følger eiendommens matrikkel ved overskjøting 
til ny hjemmelshaver:

Gnr. 18 Bnr. 84:
- 18.05.1982 - Dokumentnr: 3691 - 
Erklæring/avtale

AKSDAL PADLANE AUST



Bestemmelse for å få utskilt tomt til Else Karin 
Wold,  
Eldbjørg Stokkenes, Kjell Magnar Ness og Torill 
K. Ness  
Helgesen.  
Overført fra: Knr:1146 Gnr:18 Bnr:60 
- 19.04.2016 - Dokumentnr: 346426 - 
Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1146 Gnr:18 Bnr:60

Gnr. 19 Bnr. 146:
- 19.04.2016 - Dokumentnr: 346435 - 
Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet er utskilt fra: 
Knr:1146 Gnr:19 Bnr: 73

Prisantydning:
NOK 4 000 000 + omk.

Budgivning:
Alle bud skal ha en frist til 01.12.2020 kl 12.00.

Tysvær kommune selger eiendommen. Følgende 
vedtak er fattet:
KST- 089/20 Vedtak:
1.    Kommunestyret er positive til at Tysvær 
kommunen sin eigedom innafor 
reguleringsplanen
for Padlane Aust blir lagt ut for sal av 
eigedomsmeklar. Rådmannen får fullmakt til å 
selje
eigedomen til høgstbydande. Budfrist settes til 
01.12.20 kl 12.00.
2.    Rådmannen bes sikre at sal av området 
berre kan skje om høgaste bod minst gjenspeile 
takst.

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud 
knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk 
budgivning så kan bud legges inn trygt og 
enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes 
for tilsendelse av budkjema og budskjema 
finnes også i salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke 
nøl med å ta kontakt dersom det er behov for 
bistand for å gi bud.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

"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. 

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:
2020-11-05

Ansvarlig megler - 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: Padlane Aust, 5570 Aksdal
Gnr. 18 Bnr. 84 + Gnr. 19 Bnr. 146 i Tysvær
Oppdragsnummer: 1-0405/20
basert på salgsoppgave datert 02.11.2020





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


