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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



RÅDHUSVEGEN 47AKSDAL

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 - Rådhusvegen 47

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Næring

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 72 Bnr. 139 Snr. 15

Gnr. 72 Bnr. 105

Opsjon: Gnr. 72 Bnr. 135

Gnr. 72 Bnr. 140 i Tysvær

kommune 

PRISANTYDNING: 

Kr. 48 000 000 + omk.

LEIETAKERE: 

Norgesgruppen Rogaland AS, 

Vinmonopolet og Palmehagen AS 

LEIE: 

Pt kr. 3 534 400 /år



Kort om salgsobjektet

3 leietakere i 
krysset E134/E39

Aksdal senter er et etablert senter i Tysvær. Med sin strategiske 

beliggenhet til E 39E 134 har senteret alltid hatt god aktivitet i 

alle deler. 

Aksdal senter omsetter årlig for i overkant av NOK 200 mill. Det 

er før vinmonopolet åpner. Meny står i dag for ca halvparten av 

omsetningen.

I Aksdal senter er følgende til salgs:

- Menybutikk

- Blomsterforretning

- Tomt (opsjonsareal)
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Eiendommen

Beskrivelse:
Menybutikk (gnr. 72 bnr. 139 snr. 15) på ca 1.850 
m2 bta (1.500 m2 iht seksjonering);
-Dagligvarebutikk, med lager, kjøler, frys, teknisk 
rom og diverse.
-Selve butikken anslås til 1.500 m2 bta og bakre 
lagerrom til ca. 219 BYA. Arealene er ikke 
nøyaktig.
-Senterets kundetoaletter ligger til seksjonen
-Beliggende i ende av senteret og med to 
innganger fra parkeringsplass.
-1 av 15 seksjoner der resterende 14 seksjoner 
er boligenheter i 2. etasje.
-Byggeår 1995.

Blomsterforretning (gnr. 72 bnr. 105) ca. 350 m2 
bta inkl lagerhems;
-Forretning med tilhørende lager, kjøl og diverse 
rom ca. 321 m2 bta.
-Sentral beliggenhet i front av bygget - lett 
tilgjengelig fra parkeringsplass.
-Vinmonopolet skal inn i lokalene 19. april 2021 
og skal dele dette lokalet med 
blomsterforretning. 
-Tomteareal 333,2 m2.
-Byggeår 1984.

Tomt Gnr 72. Bnr 140 (opsjonsareal);
-233,5 m2 tomteareal. 
-Beliggende på baksiden av senteret. 
-Tomten er et areal som gir adkomst til et lager 
og diverse areal til senteret.

Gnr 72. Bnr 135 (opsjonsareal);
-1.656,1 m2 tomteareal. 
-Tre teiger på som i hovedsak er parkering og 
noe bebygd areal.
-Teigene er på 773,8 m2, 517,9 m2 og 364,4 m2. 
-Meny sitt lagerområdeteknisk ligger på denne 
eiendommen.
-Ifølge kommunen er det ikke registrert noe 
bygg på denne eiendommen, men det henvises 
til gnr. 72. bnr. 139.

Opsjonsareal er ikke priset.

Beliggenhet:
Aksdal Senter har en strategisk god 
beliggenhet i krysset E 39/E 134 i Tysvær 
kommune. Ca 10 minutt fra Haugesund og midt 
i knutepunktet mellom Stavanger/Bergen/Oslo.

Vei, vann og kloakk:
Tilknyttet kommunal vann og avløp.

Parkering:
Det er god parkeringsdekning rundt senteret. 
Det er nylig opparbeidet stor parkeringsplass på 
motsatt side av E134 for parkering for ansatte 
og andre langtidsparkerende, samt for de med 
ladebehov for Tesla og andre elbiler.

Det er inngått avtale mellom Aksdal Senter AS 
og Tysvær kommune om parkering rundt 
senteret.

Adresse:
Rådhusvegen 47, 5570 Aksdal

Oppdragsnummer:
1-0367/20

Byggeår:
1995

Fellesutgifter senteret: 
NOK 5.048 pr mnd

Salg:
Aksdal senter inneholder 12 eiendommer med 
ulik eierskap. Tysvær kommune ønsker å være 
en tilrettelegger for utvikling av Aksdal sentrum 
og ikke en eiendomsinvestor. Tysvær kommune 
selger sine eiendommer i senteret, samt at det 
er mulighet for å kjøpe tomteareal utenfor 
senteret, som naturlig tilhører. Det er 
eiendommen med tilhørende bruksnumre som 
selges. Tomteareal, som kan medfølge salget, 
har Aksdal Senter AS opsjon på kjøp av. Denne 
opsjonen følger med salget. 

Aksdal Senter AS:
Grunneiere av senteret har inngått i fellesskap 
en avtale om å legge samtlige eiendommer inn i 
selskapet Aksdal Senter AS, org. nr. 920 275 
230, ved salg av senteret under ett. Det er 
inngått en aksjonæravtale (gjeldende) som 
regulerer forpliktelser rundt salg av Aksdal 
senter. En kjøper av Tysvær kommune sine 
eiendommer har en eierandel på 39,11 % i 
Aksdal Senter AS og er forpliktet til å delta i 
dette selskapet iht aksjonæravtalen. Dette er 
senterets største eier. Det pågår diskusjoner 
rundt revidering av aksjonæravtalen, og dette 

blir opp til kjøper å føre videre eller ikke. Ved 
salg av senteret til prisantydning eller høyere, 
kreves det 2/3 flertall for salg. Ved salg under 
prisantydning For Aksdal Senter AS kreves det 
tilslutning fra samtlige parter.

Selger:
Tysvær kommune

Matrikkelnr.:
Gnr. 72 Bnr. 139 Snr. 15
Gnr. 72 Bnr. 105
Gnr. 72 Bnr. 135
Gnr. 72 Bnr. 140 i Tysvær kommune
Fellesutgifter senteret: NOK. 5.048 pr mnd

Regulering:
I områdeplan for Aksdal sentrum er 
eiendommene avsatt til kjøpesenter. I 
bestemmelsene står det bl.a at det tillates 
etablert kjøpesenter med tilhørende areal, 
hotell, kontor, tjenesteyting og boliger.  
Interessent bes sette seg nøye inn i gjeldende 
bestemmelser. I områdeplanen er det tillatt 
maks 16.000 m2 BRA med detaljhandel. 
Eksisterende senter er ca. 8.600 m2 BRA. Det 
er i tillegg i planen lagt opp til minimum 40 
boenheter på senteret. 

Offentlige avgifter:
Gnr. 72 bnr. 105:
NOK 6.184 pr år (2020). Renovasjon kommer i 
tillegg (HIM).
Gnr. 72 bnr. 135:
-Ikke opplyst avgifter da det henvises til gnr 72 
bnr. 139.
Gnr. 72 bnr. 1140:
-Ingen kommunale avgifter (ubebygd).
Gnr. 72 bnr. 139 ser. 15:
-Felles avgifter for alle seksjoner
-NOK 138.654 pr. år (2020). Renovasjon kommer 
i tillegg (HIM).
De kommunale avgiftene er variable og 
avhenger av forbruk. Avvik vil forekomme.
Det er ikke innført eiendomsskatt i Tysvær 
kommune.

Leieforhold:
Norgesgruppen Rogaland AS leier lokaler til 
Meny:
-Leietid 31.12.2026 med opsjon på 10 år
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Palmehagen AS leier blomsterbutikk. Denne skal 
deles opp i to lokaler hvorav blomsterbutikk og 
Vinmonopolet skal dele arealet. 
-Vinmonopolet leier fra 19.04.2021 med 7 års 
avtale + opsjoner. 
-Palmehagen har leiestart 01.01.2021 med 3 års 
avtale med opsjon på videre leie. 

Det er et årlig bidrag fra Aksdal senter 
grunneierforening ifm leie til Vinmonopolet.

Årlig leie samlet NOK 3.541.900 
(opptrappingsleie Palmehagen ikke inntatt).

Kontakt megler for leieavtaler.

Heftelser:
Se vedlagte grunnbøker. Heftelser medfølger i 
salget. Kontakt megler for  

Prisantydning:
48 000 000,-

Vedlegg til salgsoppgaven:
1. Kommunale opplysninger
2. Mal kjøpekontrakt
3. Leieavtaler
4. Budsjett ombygging Vinmonopolet
5. Aksjonæravtale Aksdal Senter AS.
6. Utkast ny aksjonæravtale.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Forutsetninger:
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 18 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. 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 
er uten ansvar for konsekvenser reglene 
påfører partene. Kjøper er forpliktet til å overta 
justeringsforpliktelser som er eller kommer ifm 
ombygging.

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:
2020-12-17

Ansvarlig megler:
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: Rådhusvegen 47, 5570 Aksdal
Gnr. 72 Bnr. 139 Snr. 15 + Bnr. 105, 135, 140  i Tysvær
Oppdragsnummer: 1-0367/20
basert på salgsoppgave datert 03.12.2020
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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


