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AVALDSNES KARMØYVEGEN 1622

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



KARMØYVEGEN 162AVALDSNES

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 - Karmøyvegen 162

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Boligregulert tomteareal

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 85 Bnr. 53, 314 og 316 i 

Karmøy kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 6 000 000 + omk.

TOMT: 

Areal: 11.853 m2



Planløsning

Innhold
Regulert boligtomteareal med utsikt til Karmsundet

Eiendommene er i hovedsak regulert konsentrert småhusbebyggelse (frittliggende 

boliger, rekkehus eller kjedehus med tilhørende anlegg) og boligblokker 

(leilighetsbygg/lavblokker):

Felt A1 er regulert til min. 9 boenheter. 

Felt A3 er regulert til min. 5 boenheter.

Felt B2 er regulert til min. 30 boenheter.

Samlet tomteareal er 11.853 m2. Det er ca 60 meter sjølinje. Det er regulert allmenn 

promenade og privat småbåtanlegg til sjø.
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Utsikt Utsikt
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Eiendommen

Beskrivelse:
Eiendommen ligger mellom Karmøyvegen og 
Karmsundet, med flott utsikt mot sjøen og 
Avaldsnes kirke.

Eiendommene er i hovedsak regulert 
konsentrert småhusbebyggelse (frittliggende 
boliger, rekkehus eller kjedehus med tilhørende 
anlegg) og boligblokker 
(leilighetsbygglavblokker):

Felt A1 er regulert til min. 9 boenheter. 
Felt A3 er regulert til min. 5 boenheter.
Felt B2 er regulert til min. 30 boenheter.

Samlet tomteareal er 11.853 m2. Det er ca 60 
meter sjølinje. Det er regulert allmenn 
promenade og privat småbåtanlegg til sjø.

Det står en eldre bolig på eiendommen. Denne 
er ikke vurdert eller besiktiget, da det anses 
som ett tomteområde. I kommunens arkiv 
opplyses det at boligen er på 189 BRA. 
Interessent må selv vurdere om boligen kan 
istandsettes og brukes.

I salgsoppgave følger ledningskart i grunn.
Eiendommen består av tre bruksnumre som 
selges samlet.

Interessent plikter å sette seg inn i gjeldende 
regulering. 

Beliggenhet:
Eiendommen ligger på Avaldsnes, med utsikt 
mot Karmsundet og historiske Avaldsnes kirke.

Vei, vann og kloakk:
Privat vei til Karmøyvegen 162. Kommunal vei til 
øvrige eiendommer. Offentlig vann/avløp til 
bolig.

Adresse:
Karmøyvegen 162, 4262 AVALDSNES

Oppdragsnummer:
1-0212/21

Tomt:
11.853 m² 

85/53: 6.703 m2 
85/314: 4.173 m2
85/316: 977 m2

Selger:
Uvikstrand AS

Matrikkelnr.:
Gnr. 85 Bnr. 53, 314 og 316 i Karmøy kommune

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Kommunen har arkivet sitt til scanning eksternt. 
Derfor foreligger det ikke opplysninger om 
brukstillatelse/ferdigattest enda. Det foreligger 
heller ikke tegninger av bolig.

Regulering:
Eiendommene ligger i et område i 
kommuneplanen avsatt til bolig.
Eiendommene er regulert til konsentrert 
småhusbebyggelse og boligblokker. Det 
foreligger rekkefølgekrav som interessent må 
sette seg inn i. Dette gjelder bl.a undergang og 
busslomme med tilhørende anlegg, som skal 
bygges som vist i planen før utbygging av 
området kan skje. 

Offentlige avgifter:
kr 8 880. Det gjelder for Karmøyvegen 162. De 
kommunale avgiftene avhenger av forbruk og 
avvik vil forekomme. Eiendomsskatt 
Karmøyvegen 162 kr 1 960,- 

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

11498553:
14.01.1975 - Dokumentnr: 331 - Bestemmelse om 
veg
Rettighetshaver:  Knr:1149 Gnr:85 Bnr:212 

22.12.1975 - Dokumentnr: 10232 - 
Erklæringavtale
Byggeforbud på nærmere angitt avstand  

19.03.2012 - Dokumentnr: 223401 - Jordskifte
SAK 1210-2009-0047 UTVIK 
Gjelder denne registerenheten med flere 

26.02.1938 - Dokumentnr: 274 - Bestemmelse 
om vannrett
Rettighet hefter i:  Knr:1149 Gnr:85 Bnr:1 
VEDLIKEHOLD AV VEG  
Med flere bestemmelser  
Bestemmelse om gjerde  

Prisantydning:
NOK 6 000 000+ omk.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Eiendomsskatt:
1.960,- for 2021
85/53: Kr. 1.960.
Karmøy kommune har ved henvendelse ikke 
funnet ut om det betales eiendomsskatt på de 
øvrige to eiendommene. Kjøper må påregne at 
dette kan tilkomme.

Vedlegg til salgsoppgave:
1. Kommunale opplysninger

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 nøye 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 
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. 
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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:
2021-06-03

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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Grunnbok

26



Grunnbok
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Grunnbok
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Grunnbok
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Planbestemmelser
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Reguleringsplankart
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50



Reguleringsplankart
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Ledningskart
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Ledningskart
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Ledningskart
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Budskjema
For eiendommen: Karmøyvegen 162, 4262 AVALDSNES
Gnr. 85
85
85 Bnr. 53





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


