
Prisant: 23 000 000 + omkUllensvang - Odda 
Holmavegen 47, 5750 ODDA



HOLMAVEGEN 472

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



HOLMAVEGEN 47

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 - Holmavegen 47

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Industri

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 64 Bnr. 331 Snr. 1 i Ullensvang

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 23 000 000 + omk.

BTA: 

Bta: 2.177 m2

TOMT: 

Areal: 2.128 m2

LEIE: 

Selges uten leieforhold



Kvaliteter

Standard

Bygd i 2014. 

- Varme i gulv i garderobe og spiserom.

- Klargjort for vannbåren varme (luft/vann).

- Oppvarming via ventilasjon fra gasskjel.

- 6,3 tonn traverskran med to taljer. Ca. 12 tonn løftekapasitet. 

- Deler av arealet i produksjonshall har nedsenket gulv.

- 400 Volts anlegg.

- Minusmåler mellom seksjonene.

- Heis er aldri satt i drift

- Fiber

- Gulv i produksjonsareal bygd for 30 t./m2.

- Vann/avløp til snr.2 er på snr. 1 sin måler/forbruk

- Felles avløpspumpe med naboeiendom (OMV) og seksjon.

- Bygg oppført i 2013/2014 av Høyer Odda. 
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Innhold

Innhold
Moderne industrieiendom

På Odda sitt største industriområde selges nyere produksjonseiendom uten leieforhold.

Bygget ble oppført i 2014 og er bygd for Odda Coating Technology AS som holder til i 

bygget. De flytter ut cirka ved årsskiftet 2021/2022.

Bygget er på totalt ca. 2.177 m2 bta og inneholder:

-1. etasje ca.1.817 m2 bta. Av dette er ca 1.547 m2 produksjonslokaler/lager, teknisk rom 

etc. 3 industriporter. Ca. 270 m2 bta med spiserom, garderober, inngangsparti etc.

-2. etasje ca 360 m2 bta. Ca. 90 m2 bta mesanindekke og ca. 270 m2 bta med 

kontorer.

Odda har svært begrenset næringsareal og dette er en sjelden mulighet for å sikre seg 

fremtidig areal i nyere bygg.
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Eiendommen

Beskrivelse:
På Odda sitt største industriområde selges 
nyere produksjonseiendom uten leieforhold.
Bygget ble oppført i 2014 og er bygd for Odda 
Coating Technology AS som holder til i bygget. 
De flytter ut cirka ved årsskiftet 20212022.

Bygget er på totalt ca. 2.177 m2 bta og 
inneholder:

-1. etasje ca.1.817 m2 bta. Av dette er ca 1.547 
m2 produksjonslokalerlager, teknisk rom etc. 3 
industriporter. Ca. 270 m2 bta med spiserom, 
garderober, inngangsparti etc.
-2. etasje ca 360 m2 bta. Ca. 90 m2 bta 
mesanindekke og ca. 270 m2 bta med kontorer.

Odda har svært begrenset næringsareal og 
dette er en sjelden mulighet for å sikre seg 
fremtidig areal i nyere bygg.

Standard:
Bygd i 2014. 
- Varme i gulv i garderobe og spiserom.
- Klargjort for vannbåren varme (luftvann).
- Oppvarming via ventilasjon fra gasskjel.
- 6,3 tonn traverskran med to taljer. Ca. 12 tonn 
løftekapasitet. 
- Deler av arealet i produksjonshall har 
nedsenket gulv.
- 400 Volts anlegg.
- Minusmåler mellom seksjonene.
- Heis er aldri satt i drift
- Fiber
- Gulv i produksjonsareal bygd for 30 t.m2.
- Vannavløp til snr.2 er på snr. 1 sin målerforbruk
- Felles avløpspumpe med naboeiendom (OMV) 
og seksjon.
- Bygg oppført i 20132014 av Høyer Odda. 

Beliggenhet:
Eiendommen ligger på industriområdet på 
Eitrheim/Holmen i Odda. Eiendommen ligger like 
ved hjørnesteinsfabrikken Boliden.

Vei, vann og kloakk:
Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Det er tinglyst veirett mellom seksjonen og 
tilgrenset naboeiendom. Strøm, vann og avløp 
blir hentet fra seksjon 1 til seksjon 2.

Adresse:
Holmavegen 47, 5750 ODDA

Oppdragsnummer:
1-0224/21

Byggeår:
2014

Areal:
BTA: 2.177 m² 

Tomt:
2.128 m² 

Tomten er stipulert til 2.128 m2 tilhørende 
seksjonen. Tomten er i hovedsak gruset og 
delvis asfaltert.

Diverse:
Eiendommen er seksjonert og i 
seksjoneringsbegjæring viser eksklusivt 
uteareal tilhørende seksjonen. Det er tinglyst 
veirett og ingen av involverte eiendommer kan 
blokkere eiendommen, da det skal være mulig å 
kjøre med tyngre kjøretøy rundt alle 
eiendommene.
Det er egen avtale ved vei, vann, strøm og 
avløp med naboseksjon.

Eiendomsselskapet kan vurderes solgt.

Selger:
Oct Eiendom AS

Matrikkelnr.:
Gnr. 64 Bnr. 331 Snr. 1 i Ullensvang kommune

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger og er datert 08.12.2014. 
At en ferdigattest foreligger betyr ikke 
nødvendigvis at arbeider som er utført på 
eiendommen i senere tid er godkjent eller 
byggemeldt.

Diverse:
Eiendommen er seksjonert og i 
seksjoneringsbegjæring viser eksklusivt 
uteareal tilhørende seksjonen. Det er tinglyst 
veirett og ingen av involverte eiendommer kan 
blokkere eiendommen, da det skal være mulig å 

kjøre med tyngre kjøretøy rundt alle 
eiendommene.
Det bør formaliseres egen avtale vedr vann, 
strøm og avløp med naboseksjon.

Eiendomsselskapet kan vurderes solgt.

Regulering:
Området rundt eiendommen er regulert til 
industri/ lager/verksted/vei/skjermområde. 
Reguleringsplan ble vedtatt før denne 
eiendommen ble masseutfylt i sjø og er således 
ikke en del av gjeldende reguleringsplan.

Kommunale avgifter:
NOK 12.336,- pr år.
Kommunale avgifter inkluderer ikke 
eiendomsskatt og renovasjon
De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

Leieforhold:
Eiendommen selges uten leieforhold.

Heftelser:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
heftelser og rettigheter som følger 
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny 
hjemmelshaver:
4618643311:
20.08.2012 - Dokumentnr: 673011 - Best. om 
vannkloakkledn.
Rettighetshaver:  Ullensvang Kommune 
Org.nr: 920 500 633 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av 
ledninger m.m. 
Overført fra: Knr:4618 Gnr:64 Bnr:331 
Gjelder denne registerenheten med flere 

20.08.2012 - Dokumentnr: 673011 - 
Bestemmelse om veg
Rettighetshaver:  Knr:4618 Gnr:64 Bnr:325 
Overført fra: Knr:4618 Gnr:64 Bnr:331 
Gjelder denne registerenheten med flere 

26.06.2017 - Dokumentnr: 682991 - 
Bestemmelse om veg
Rettighetshaver:  Knr:4618 Gnr:64 Bnr:335 
Overført fra: Knr:4618 Gnr:64 Bnr:331 
Gjelder denne registerenheten med flere 

HOLMAVEGEN 47



28.08.2018 - Dokumentnr: 1191196 - 
Bestemmelse om veg
Rettighetshaver:  Knr:4618 Gnr:64 Bnr:335 
Gjelder denne registerenheten med flere 

20.07.2018 - Dokumentnr: 1053490 - 
Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 1 
Formål: Næring 
Tilleggsdel: Grunn 
Sameiebrøk: 216252  

Prisantydning:
NOK 23 000 000+ omk

Visning:
Etter avtale med megler

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Eiendomsskatt:
32480,- for 2021

Vedlegg til salgsoppgave:
1. Kommunale opplysninger
2. Seksjoneringsbegjæring
3. Mal kjøpekontrakt
4. Tinglyst veiretter

Lovanvendelse:
Informasjonen i dette prospektet er mottatt fra 
selger og forutsettes gjennomgått i detalj før 
bindende bud inngis. Eiendommen forutsettes 
besiktiget, og det anbefales at kjøper selv får 
gjennomgått eiendommens tekniske tilstand 
ved bruk av egne fagfolk, samt at man 
gjennomgår avtaler, reguleringsbestemmelser 
og liknende vedrørende eiendommen, i tillegg til 
regnskap og skattemelding for målselskap 
dersom kjøp av dette. 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. Kjøper må 
ved kjøp av AS innhente redegjørelse iht asl § 
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:
2021-06-09

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:
Det avtales ifm bud hvilket inventar/utstyr som 
skal leveres med eiendommen. Eiendommen 
leveres ellers slik som den fremstår.
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Budskjema
For eiendommen: Holmavegen 47, 5750 ODDA
Gnr. 64 Bnr. 331 Snr. 1 i Ullensvang
Oppdragsnummer: 1-0224/21
basert på salgsoppgave datert 09.06.2021





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


