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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 - Raglamyrvegen 29

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo

7RAGLAMYR RAGLAMYRVEGEN 29



Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Næringstomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 36 Bnr. 616 i Haugesund

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 5 500 000 + omk.

TOMT: 

Areal: 2628.9 m2



Innhold

Innhold
Sjelden mulighet - Sentral næringstomt

-Næringstomt beliggende i søndre del av Raglamyr.

-Tomten er på 2.629 m2.

 -Asfaltert/gruset og det står en brakkerigg på eiendommen som følger med.

-God adkomst for kjøretøy.

-Det foreligger rammetillatelse fra september 2019 på nybygg til industri/verksted og 

kontor. 
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Tomt på Raglamyr til salgs
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Grunnkart
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Flyfoto markert



Eiendommen

Beskrivelse:
Næringstomt beliggende i søndre del av 
Raglamyr. I et område med produksjon, handel 
og lagervirksomheter. Det er sjelden mulighet til 
å sikre seg en tomt så sentralt da det meste er 
utbygd. 

Tomten er på 2.629 m2. Tomten er 
asfaltertgruset og det står en brakkerigg på 
eiendommen som følger med. Brakkerigg er 
tilkoblet 400 v, vann og avløp og har fungert 
som pauserom. Brakkerigg kan benyttes f.eks i 
forbindelse med bygging på eiendommen.
Eiendommen har god adkomst for kjøretøy.

Det foreligger rammetillatelse fra september 
2019 på nybygg til industriverksted og kontor. 
Totalt areal på 560 m2. Kjøper står fritt til å 
omsøkt til egnet bygg, evt benytte seg av 
rammetillatelse. Rammetillatelsen har en 
gyldighet på tre år.

Beliggenhet:
Eiendommen ligger på Raglamyr, i søndre del. 
Sentral beliggenhet i Haugesund, til E134/E39 
og T-forbindelsen.

Adresse:
Raglamyrvegen 29, 5536 HAUGESUND

Oppdragsnummer:
1-0189/21

Tomt:
2628.9 m² 

Selger:
Yme Eiendom AS

Matrikkelnr.:
Gnr. 36 Bnr. 616 i Haugesund kommune

Regulering:
Kommuneplan går foran gjeldende 
reguleringsplan, dersom det er avvik mellom 
planene. I kommuneplanen ligger tomten med 
følgende bestemmelse:
Områdene er avsatt til industri og lager. 
Områdene kan også romme salg av 
varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, 
trelast og andre større byggevarer. Ikke- 

plasskrevende varer som naturlig tilhører de 
nevnte plasskrevende varegruppene, tillates 
solgt på maksimalt 15 % av salgsarealet, 
begrenset oppad til 1000 m2 BRA (bruksareal). 
Etablering av arbeidsplassintensive og 
publikumsrettet virksomhet skal ikke tillates i 
disse områdene.

Gjeldende reguleringsplan sier en utnyttelse til 
industri, kontor, forretning. 

Interessent plikter å sette seg inn i gjeldende 
reguleringsforhold før bud inngis.

Offentlige avgifter:
kr 10 221 for 2020
Renovasjon er ikke inkludert da det ikke er det 
på tomten. 
De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

Prisantydning:
5 500 000,-

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Eiendomsskatt:
6 307,- for 2020

Vedlegg til salgsoppgave:
1. Kommunale opplysninger
2. Kjøpekontrakt

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 reguleringsbestemmelser, 
kommuneplan og liknende vedrørende 
eiendommene. Det gjøres særskilt oppmerksom 
på at arealangivelser er basert på opplysninger 
fra selger, og partene er enige om at eventuelle 
uriktige angivelser av eiendommens arealer 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. 

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:
2021-05-20

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

Ansvarlig megler:
Jan Audun Lutro
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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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Kommuneplankart
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Reguleringsplankart
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Oversiktskart
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Grunnkart
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Eiendomskart
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Kommunale gebyrer 
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Budskjema
For eiendommen: Raglamyrvegen 29, 5536 HAUGESUND
Gnr. 36 Bnr. 616 Snr.  i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0189/21
basert på salgsoppgave datert 20.05.2021





DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 
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