
Prisant: 3 950 000 + omkVikebygd
Vikevegen 977, 5568 VIKEBYGD



VIKEBYGD VIKEVEGEN 9772

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



VIKEVEGEN 977VIKEBYGD

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 - Vikevegen 977

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Kombinasjonseiendom 

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 332 Bnr. 69 i Vindafjord

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 950 000 + omk.

BTA: 

Bta: 650 m2

TOMT: 

Areal: 5.112,8 m2



Høydepunkter

Kombinasjons-
eiendom med 
lager, uteareal og 
kontor 

- Stor tomt med god plass til utelager og mulighet for å bygge ut 

ytterligere

- Kombinasjon av lager og kontor passer for små- og mellomstore 

bedrifter

- Beliggende i rolige omgivelser i industriområde

- Moderne nyere kontorlokaler
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Planløsning

Innhold
Eiendommen består av lagerbygg med tilhørende kontorfløy og utearealer. 

Bygningsmassen er totalt på 650 m2 BTA og inneholder:

-Kontorfløy på 246 m2 med 4 kontor, møterom, spiserom, wc m/dusj, lager, arkiv og stort 

konferanserom.

-Uisolert lager 264 m2 med god takhøyde. 1 aut. Industriport og en skyveport. Noe 

plassbygd areal innvendig. Beliggende i tilknytning til kontorfløy.

-Uisolert frittstående lager på 140 m2. 

I tillegg er det store uteområder for lagring og parkering.

Eiendommen leveres uten leieforhold.
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Eiendommen

Standard:
Kontorfløy ble renovert i 2015 med nye 
overflater, el og ventilasjon. Kontorfløy fremstår 
som tidsriktig. Forøvrig oppfordres interessent 
til å ta med fagfolk for å vurdere eiendommens 
tilstand.

Beliggenhet:
Eiendommen ligger på industriområdet på 
Dommersnes i Vikebygd. Ca. 10 km fra Isvik og 
E134.

Tomtebeskrivelse:
Tomten er på 5.112 m2. Tomten er planert, 
asfaltert foran hovedbygg og for det meste 
gruset resten, samt grovplanert. Tomten har 
potensiale for ytterligere utbygging.

Vei, vann og kloakk:
Offentlig. Ifølge kommunen er det en liten del 
som er privat fra offentlig veg.

Parkering:
Store parkeringsarealer på eiendommen.

Adresse:
Vikevegen 977, 5568 VIKEBYGD

Oppdragsnummer:
1-0397/20

Byggeår:
1996 og påbygd senere

Areal:
BTA: 650 m2

Tomt:
5.112,8 m2
Tomten er på 5.112 m2. Tomten er planert, 
asfaltert foran hovedbygg og for det meste 
gruset resten, samt grovplanert. Tomten har 
potensiale for ytterligere utbygging.

Selger/Utleier:
Dommersnes og Larsen AS

Matrikkelnr.:
Gnr. 332 Bnr. 69 i Vindafjord kommune

Regulering:
Eiendommen ligger i område regulert for industri 

med utnyttelsesgrad på 0,5 av bruttoareal.

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

1160/332/69:
10.05.1996 - Dokumentnr: 404101 - 
Erklæring/avtale
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til  
skjøte/festekontrakt  

06.05.1996 - Dokumentnr: 403857 - 
Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1160 Gnr:332 Bnr:60 

Prisantydning:
NOK 3 950 000+ omk

Visning:
Visning etter avtale

Vedlegg:
1. Kommunale opplysninger
2. Kjøpekontraktsmal

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

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 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.

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:
2021-01-28

Kontaktinfo
Jan Audun Lutro
M: 90 22 22 91

VIKEBYGD VIKEVEGEN 977



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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Eiendomskart
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Eiendomskart
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Kommunale avgifter
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Planopplysninger
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Byggtegninger
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Byggtegninger
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Ferdigattest
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Grunnbok
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Budskjema
For eiendommen: Vikevegen 977, 5568 VIKEBYGD
Gnr. 332 Bnr. 69 Snr. 0 i Vindafjord
Oppdragsnummer: 1-0397/20
basert på salgsoppgave datert 2017-12-06





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


