
Prisant: 4 000 000 + omkVindafjord - Ølen
Mulagata 33, 5580 ØLEN



MULAGATA 332

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



MULAGATA 33

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 - Mulagata 33

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo

8 MULAGATA 33



9MULAGATA 33

EIENDOMSTYPE: 

Regulert tomt 

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 290 Bnr. 62, 197 og 199 i 

Vindafjord kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 4 000 000 + omk.

TOMT: 

Areal: 1.272 m2



Innhold

Innhold
Innholdsrik eiendom med sjøutsikt

Eiendommen ligger i Ølen sentrum. Utsikt mot Ølensfjorden og gangavstand til 

sentrums fasiliteter.

-Tomteområde på 1.272 m2

-Regulert til bolig/forretning/kontor

-BYA 40 %

-Tidligere gitt rammetillatelse til oppføring av næringsareal/boder/parkering i gateplan og 

15 leiligheter fra 2.-5. etasje. Rammetillatelse er utgått og det må søkes på ny.

Skissert bygg inneholder:

-Sokkeletasje med 287 m2 næringslokale mot gateplan, parkeringskjeller, boder og 

diverse.

-2. - 4. etasje 4 leiligheter på ca 100 m2 i hver etasje (totalt 12 leiligheter)

-5. etasje med 3 penthouseleiligheter på 98, 105 og 153 m2.

Tegninger følger vedlagt.
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Regulert bolig/næringstomt til salgs
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Eiendommen

Beskrivelse:
Eiendommen ligger i Ølen sentrum. Utsikt mot 
Ølensfjorden og gangavstand til sentrums 
fasiliteter.

-Tomteområde på 1.272 m2
-Regulert til boligforretningkontor
-BYA 40 %
-Tidligere gitt rammetillatelse til oppføring av 
næringsarealboderparkering i gateplan og 15 
leiligheter fra 2.-5. etasje. Rammetillatelse er 
utgått og det må søkes på ny.

Skissert bygg inneholder:
-Sokkeletasje med 287 m2 næringslokale mot 
gateplan, parkeringskjeller, boder og diverse.
-2. - 4. etasje 4 leiligheter på ca 100 m2 i hver 
etasje (totalt 12 leiligheter)
-5. etasje med 3 penthouseleiligheter på 98, 
105 og 153 m2.
Tegninger følger prospekt. 

Beliggenhet:
Eiendommen ligger i Ølen sentrum, med utsikt 
mot sjø og gangavstand til sentrumsbutikker og 
andre fasiliteter sentrum har å tilby.

Tomtebeskrivelse:
Tomten ligger på en høyde med skrånende 
terreng ned til gatenivå.

Vei, vann og kloakk:
Kommunen opplyser:
Eigedomane 290/197, 199 og 62 og kan 
sannsynlegvis tilknytast privat vassverk (Ølen 
vassverk), kommunalt avløpsanlegg og ha 
tilkomst via kommunal veg - Mulagata.

Adresse:
Mulagata 33, 5580 ØLEN

Oppdragsnummer:
1-0249/21

Eiendomsskatt:
kr 1 512,- i eiendomsskatt

Selger:
Nokus AS

Matrikkelnr.:
Gnr. 290 Bnr. 62, 197 og 199 i Vindafjord
kommune

Regulering:
Eiendommen ligger under reguleringsplan før 
Ølen sentrum, regulert for 
bolig/forretning/kontor. I reguleringsplanen ligger 
eiendommen under FKB-2 med BYA på 40 %. Se 
reguleringsbestemmelser for detaljer.  
Det er tidligere gitt rammetillatelse som er 
utløpt. Kjøper bærer all risiko for ny søknad.

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

116029062:
07.10.2009 - Dokumentnr: 749792 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1160 Gnr:290 Bnr:4 
18.01.1933 - Dokumentnr: 890061 - 
Bestemmelse om veg
05.03.1936 - Dokumentnr: 400349 - Utskifting 
Gjelder denne registerenheten med flere 
19.04.1947 - Dokumentnr: 400767 - 
Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver:  Knr:1160 Gnr:290 Bnr:58 
20.09.1962 - Dokumentnr: 403234 - 
Erklæringavtale
Vegvesenets betingelser vedtatt 
18.07.1968 - Dokumentnr: 403332 - 
Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver:  Knr:1160 Gnr:290 Bnr:58 
11.05.1931 - Dokumentnr: 800072 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1160 Gnr:290 Bnr:4 
02.09.2009 - Dokumentnr: 641988 - 
Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere 

1160290199:
07.10.2009 - Dokumentnr: 749792 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1160 Gnr:290 Bnr:4 
18.01.1933 - Dokumentnr: 890061 - 
Bestemmelse om veg

05.03.1936 - Dokumentnr: 400349 - Utskifting 
Gjelder denne registerenheten med flere 
19.04.1947 - Dokumentnr: 400767 - 
Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver:  Knr:1160 Gnr:290 Bnr:58 
20.09.1962 - Dokumentnr: 403234 - 
Erklæringavtale
Vegvesenets betingelser vedtatt 
18.07.1968 - Dokumentnr: 403332 - 
Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver:  Knr:1160 Gnr:290 Bnr:58 
11.05.1931 - Dokumentnr: 800072 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1160 Gnr:290 Bnr:4 
02.09.2009 - Dokumentnr: 641988 - 
Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere 

1160290197:
02.09.2009 - Dokumentnr: 641875 - 
Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1160 
GNR: 290
BNR: 4

Prisantydning:
4 000 000,-

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Lovanvendelse:
Eiendommen selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Eiendommen 
overdras således slik den fremstår ved 
besiktigelse med åpenbare feil og mangler. 
Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Det oppfordres til å sette seg godt inn i 
salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. 
Videre oppfordres alle interessenter til å 
undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen 
med fagkyndig person før bud inngis.

Eiendommen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved eiendommene som selger kjente 
eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde 
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grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette 
gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at 
det har virket inn på avtalen at opplysningene 
ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om 
eiendommene, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom eiendommene ikke er i samsvar med 
opplysninger som er gitt i annonse, 
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på 
vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare 
dersom man kan gå ut fra at opplysningene har 
virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte 
er blitt rettet i tide.
3) Når eiendommene er i vesentlig dårligere 
stand enn kjøper hadde grunn til å regne med 
ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl 
§ 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

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:
2021-06-28

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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Tegninger
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Tegninger
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Tegninger
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Tegninger
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Kart
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Rart
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Grunnbok
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Grunnbok
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Grunnbok
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Grunnbok
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Budskjema
For eiendommen: Mulagata 33, 5580 ØLEN
Gnr. 290 Bnr. 62, 197 og 199 Snr.  i Vindafjord
Oppdragsnummer: 1-0249/21
basert på salgsoppgave datert 28.06.2021
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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


