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MØLLERVEGEN 112

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



MØLLERVEGEN 11

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 - Møllervegen 11

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Utviklingseiendom

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 1001 i Haugesund

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 5 500 000 + omk.

UTVIKLINGSEIENDOM:

Rammetillatelse for 9 boenheter.

TOMT: 

Areal: 497 m2

LEIE: 

Det er ikke leieforhold på det som 

selges. Restaurant er utleid og det 

er mulig å kjøpe den .



Høydepunkter

Bygård med 
rammetillatelse 
for 9 boenheter til 
salgs
Bygård som ble drevet som hotel frem til 1992. Etter dette ble 

det brukt til kontor og overnatting.

Bygården består av et trehus og et murhus. Eiendommen vil bli 

seksjonert ved salg, da restaurant i bygget ikke selges.

Det foreligger rammetillatelse for 8 leiligheter + en hybel. I tillegg 

er det mulig å kjøpe restaurantdel også. 
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Planløsning

Innhold
Bygård i hjerte av sentrum

Bygget inneholder i dag følgende areal:

Underetasje :

- kjellerstue

- fyrrom

- diverse lagerrom

1. etasje: 

- resepsjon

- restaurant 

- 6 kontorer

2. etasje: 

- 10 kontorer

- wc, bøttekott etc.

3. etasje:

- 4 hybler med felles kjøkken

- 2 kontorer

- 2 hybler med felles kjøkken, bad og wc

Loft :

- div. lagerrom
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Eiendommen

Beskrivelse:
Bygård som ble drevet som hotel frem til 1992. 
Etter dette ble det brukt til kontor og 
overnatting.

Bygården består av et trehus og et murhus. 
Eiendommen vil bli seksjonert ved salg, da 
restaurant i bygget ikke inngår i salget.

Det foreligger rammetillatelse for 8 leiligheter + 
en hybel. I tillegg er det en restaurantdel som 
kan selges med. Boenhetene er som følger:

Underetasje med egen inngang 205 m2 BRA:
-2-roms leilighet 62 m2
-Boder, felles sykkelparkering, gang, avfallsrom 
etc

1. etasje 220 m2 BRA:
-4-roms på 93 m2
-Hybel 17 m2
-Felles gang med leiligheter og restaurant.
-Restaurant.

2. etasje 198 m2 BRA:
-3-roms på 60 m2
-3-roms på 51 m2
-3-roms 65 m2
-Balkong 24 m2
-Trapperom

3. etasje 192 m2 BRA:
-3-roms på 60 m2
-3-roms på 51 m2
-3-roms 60 m2
-Balkong 11 m2
-Trapperom

4. etasje loft 123 m2 BRA:
-Disponibelt areal

Rammetillatelsen ble gitt i mai 2020. I 
rammetillatelsen er det fritatt fra parkering. Det 
ligger byggebidrag til kommunen til parkanlegg 
på kr. 255.000. Det er ikke krav til heis. Det er i 
tillegg gitt dispensasjon ift diverse tekniske 
krav. Se søknad og vedtak for detaljer.
Det er tidligere og søkt om bruksendring til 24 
hybler, som det ble gitt rammetillatelse for.

Bygget er registrert med egenverdi/antikvarisk 
verdi.

Eiendomsselskapet Eibo Eiendom AS selges.

Beliggenhet:
Bygården ligger i Haugesund sentrum nordre 
del. Med gangavstand til byens fasiliteter og i 
tilknytning til offentlig kommunikasjon . 
Tilbaketrukket fra Strandgata.

Tomtebeskrivelse:
Tomteareal består i hovedsak i bygg og 
gate/vei-grunn

Vei, vann og kloakk:
Offentlig

Parkering:
Det er ikke parkering til eiendommen.

Adresse:
Møllervegen 11, 5525 HAUGESUND

Oppdragsnummer:
1-0012/21

Byggeår:
1912

Tomt:
497 m² 

Tomteareal består i hovedsak i bygg og 
gate/vei-grunn. Tomten er felles med 
restaurant.

Selger/Utleier:
Børge Holding AS & Eny Holding AS

Matrikkelnr.:
Gnr. 40 Bnr. 1001 i Haugesund kommune

Vei, vann, avløp:
Offentlig

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger 
ikke.

Regulering:
Sentrumsplanen gjelder.

Leieforhold:
Det er ingen leieforhold. Restaurant er utleid og 
kan kjøpes også.

Heftelser:
Se grunnbok

Prisantydning:
NOK 5 500 000+ omk

Bud:
Overtakelse:
Overtakelse foreslås ved bud. 

Transaksjon:
Transaksjonen vil bli gjennomført som et salg 
av 100% av aksjene i Eibo Eiendom AS, som 
både er reell eier og hjemmelshaver til 
eiendommen. Endelig kjøpesum settes til 
eiendomsverdi, korrigert for relevant aktiva og 
passiva som ligger i selskapet på tidspunkt for 
overtagelse. Bud skal skal således inngis til 
eiendomsverdi. 

Finansiering:
Kjøper må før inngivelse av bud avklare med 
bank ift finansiering, samt avklare med bank 
hvordan finansiering kan skje ihht ny aksjelov 
§8-10. Det må hensyntas evt forbehold i bud. 
Selskapets gjeld vil bli innfridd ifm salg.

Forbehold:
Kjøpekontraktsstandard benyttes siste mal fra 
Forum for Næringsmeglere, versjon mars 2020, 
ett nyere standard. Avvik fra denne skal 
særskilt fremkomme i bud.

Eiendomsskatt:
20 395,- for 2020
Denne vil bli justert ved ombygging og 
seksjonering.

Kommunale avgifter:
44.559,- 
Forbruk av vann/avløp relaterer seg i hovedsak 
til restaurantdrift. Årsprognose fra kommunen 
for 2021 er NOK 80.472 inkl Eiendomsskatt.

Renovasjon HIM: NOK 8.516

De kommunale avgiftene/renovasjon avhenger 
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av forbruk og avvik vil forekomme.

Vedlegg til salgsoppgave:
1. Kommunale opplysninger
2. Vedtak rammetillatelse
3. Tegninger basert på rammetillatelse
4. Årsregnskap/skattemelding siste tilgjengelige
5. Utbyggingsavtale

Lovanvendelse:
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 rammetillatelse, 
reguleringsbestemmelser og liknende 
vedrørende eiendommene, i tillegg til regnskap 
og skattemelding for målselskap. 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 
dendet 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 ihht aksjelovens § 8-10.

Lov om hvitvasking:
Det følger av Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

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. 

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Salgsoppgavedato:
2021-01-21

Kontaktinfo:
Jan Audun Lutro
M: 90 22 22 91
E: jan.audun@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Jan Audun Lutro
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90222291
jan.audun@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Haugesund
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Overtakelse:
Overtakelse foreslås ved bud. 

Transaksjon:
Transaksjonen vil bli gjennomført som et salg 

av 100% av aksjene i Eibo Eiendom AS, som 
både er reell eier og hjemmelshaver til 
eiendommen. Endelig kjøpesum settes til 
eiendomsverdi, korrigert for relevant aktiva og 
passiva som ligger i selskapet på tidspunkt for 
overtagelse. Bud skal skal således inngis til 
eiendomsverdi. 

Finansiering:
Kjøper må før inngivelse av bud avklare med 
bank ift finansiering, samt avklare med bank 
hvordan finansiering kan skje ihht ny aksjelov 
§8-10. Det må hensyntas evt forbehold i bud. 
Selskapets gjeld vil bli innfridd ifm salg.

Forbehold:
Kjøpekontraktsstandard benyttes siste mal fra 
Forum for Næringsmeglere, versjon mars 2020, 
ett nyere standard. Avvik fra denne skal 
særskilt fremkomme i bud.

MØLLERVEGEN 11



Utbygningsavtale
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Tegninger
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Tegninger
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Tegninger
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Tegninger
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Kjeller
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1. etasje
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2. etasje
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3. etasje
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4. etasje
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Kommunale avgifter
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Eiendomskart
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Situasjonskart
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Melding om vedtak
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Budskjema
For eiendommen: Møllervegen 11, 5525 HAUGESUND
Gnr. 40 Bnr. 1001 Snr.  i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0012/21
basert på salgsoppgave datert 21.01.2021





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


