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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
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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 - Røldalsvegen 39

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo

7RØLDALSVEGEN 39



Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Næringseiendom

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Parsell av gnr. 61 Bnr. 41 i 

Ullensvang kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 600 000 + omk.

BTA: 

Bta: 338 m2

TOMT: 

Areal: 338 m2

LEIE: 

1. etasje er utleid

Årlig leie NOK. 52.500,-



Standard/regulering

Portvaktbygget på 
Odda Smelteverk 
til salgs

Bygget er av gammel standard og har behov for omfattende 

vedlikehold/renovering. 

Bygget kan rives, se reguleringsbestemmelser for detaljer. 

Se forøvrig verditakst for ytterligere detaljer.
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Innhold

Innhold
Spennende mulighet - Sentralt i Odda

Eiendommen er tidligere portvaktbygget på Odda Smelteverk. Bygget der arbeiderne 

gikk gjennom en sluse for å stemple seg inn/ut. 

Bygget har senere år blitt brukt til ulike formål. 1. etasje er utleid.

Bygget består av:

1. etasje 165 m2 bta med inngangsparti, gang, 3 kontor, kjøkken, datarom (oppbygd 

gulv), garderobe, bøttekott, wc og trapperom.

2. etasje 173 m2 bta med trapperom, gang, kjøkken, toalett, 3 stk møterom, lager og 

teknisk rom.

Eget trapperom til 2. etasje med bro til etasjen.

Det er nedgang fra bygget til nedgravde kanaler under tidligere Odda Smelteverk.
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Eiendommen

Beskrivelse:
Eiendommen er tidligere portvaktbygget på 
Odda Smelteverk. Bygget der arbeiderne gikk 
gjennom en sluse for å stemple seg innut. 

Bygget har senere år blitt brukt til ulike formål. 
1. etasje er utleid.

Bygget består av:
1. etasje 165 m2 bta med inngangsparti, gang, 3 
kontor, kjøkken, datarom (oppbygd gulv), 
garderobe, bøttekott, wc og trapperom.
2. etasje 173 m2 bta med trapperom, gang, 
kjøkken, toalett, 3 stk møterom, lager og teknisk 
rom.
Eget trapperom til 2. etasje med bro til etasjen.

Det er nedgang fra bygget til nedgravde kanaler 
under tidligere Odda Smelteverk.

Standard:
Bygget er av gammel standard og har behov for 
omfattende vedlikehold/renovering. Bygget kan 
rives, se reguleringsbestemmelser. Se forøvrig 
verditakst for ytterligere detaljer.

Beliggenhet:
Eiendommen ligger på Odda Smelteverk sitt 
område. En del av Odda sentrum og i nærhet til 
gågata.

Tomtebeskrivelse:
Eiendommen skal oppmåles før overtakelse og 
tomteareal blir byggets grunn.

Parkering:
Det er ikke parkering til eiendommen. Offentlig 
parkering i nærområde.

Adresse:
Røldalsvegen 39, 5750 ODDA

Oppdragsnummer:
1-0002/21

Byggeår:
1908

Areal:
BTA: 338 m² 

Tomt:
Eiendommen skal oppmåles før overtakelse og 
tomteareal blir byggets grunn.

Selger:
Ullensvang Kommune

Matrikkelnr.:
Parsell av gnr. 61 Bnr. 41 i Ullensvang kommune

Vei, vann, avløp:
Offentlig vann og avløp. Privat vei.

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

Regulering:
Eiendommen er regulert til 
forretning/kontor/tjenesteyting. 100 % maks 
BYA. I planen står det at dersom bygget skal 
rives, er det krev om detaljreguleringsplan før 
nye byggetiltak kan tillates. Ett detaljregulering 
må utarbeides sammen med BFK_11 
(parkeringsplass sør forbi). Se vedlagte 
reguleringsbestemmelser.

Offentlige avgifter:
Kommunale avgifter: kr 27 267,- (Vann og avløp)

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme. renovasjon 
kommer i tillegg.

Leieforhold:
1. etasje er utleid til Cidercompagniet AS. Årlig 
leie NOK. 52.500. 3 mnd løpende leieavtale. 
Kontakt megler for leieavtale.
2. etasje er ledig.

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

46186141:
23.02.2005 - Dokumentnr: 690 - 
Erklæringavtale
Føresegn om vass-kloakkleidning  
Føresegn om opplegg av leidningar m.m.  
Med flere bestemmelser 

Gjelder denne registerenheten med flere 

15.08.1906 - Dokumentnr: 900047 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:4618 Gnr:61 Bnr:5 

22.06.1908 - Dokumentnr: 900042 - 
Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1228 Gnr:61 Bnr:55 

05.12.2007 - Dokumentnr: 1000911 - 
Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:4618 Gnr:61 Bnr:437 

01.01.2020 - Dokumentnr: 1031395 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1228 Gnr:61 Bnr:41 

Prisantydning:
NOK 1 600 000+ omk

Eiendomsskatt:
Det er ikke eiendomsskatt, men det må 
påregnes at dette vil tilkomme ved beslutning i 
kommunen.

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.

Lovanvendelse:
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 
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settes til 18 mnd etter overtakelse. 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 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:
2021-02-04

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
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Budskjema
For eiendommen: Røldalsvegen 39, 5750 ODDA
Gnr. 61 Bnr. 41 Snr.  i Ullensvang
Oppdragsnummer: 1-0002/21
basert på salgsoppgave datert 04.02.2021



RØLDALSVEGEN 39





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


