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AKSDAL TYSVÆRVEGEN 12622

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



TYSVÆRVEGEN 1262AKSDAL

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 - Tysværvegen 1262

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Boligtomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Parsell av Gnr. 2 Bnr. 2 i Tysvær

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 4 000 000 + omk.

TOMT: 

Areal: Stipulert til ca. 20.000 m2



Høydepunkter

Regulert 
boligområde på 
Mjåsund til salgs

Regulert tomteområde på Mjåsund i Tysvær. Tomten ble regulert i 2015.

Eiendommen skal fradeles ifm salg og arealet som selges er regulert boligareal 

tilhørende gnr. 2 bnr. 2.

-Regulert område grenser til etablert boligfelt

-Ca. 13.770 m2 regulert til konsentrert boligområde

-Utnyttelsesgrad på 50 % inkl. parkering

-Noe areal (ikke boligareal) tilhørende regulering ligger på Tysvær Kommune sin eiendom

-Ca. 20 dekar regulert areal selges (nøyaktig areal ved oppmåling)

-Regulert areal selges slik tomten fremstår

-Hytte til sjø har veirett over eiendommen

-Sentral beliggenhet ift Rogfast og T-forbindelsen
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Regulert boligområde til salgs
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Reguleringskart
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Regulert område gjelder øverste del
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Eiendommen

Beliggenhet:
Eiendommen ligger i Mjåsund i Tysvær, med kort 
vei via T-forbindelsen til haugesund og Karmøy. 
Sentral plassering nær Stavanger når Rogfast 
er utbygd.

Tomtebeskrivelse:
Regulert parsell av gnr. 2 bnr. 2 selges. Tomten 
er ikke oppmålt og det er kun et anslag på 
20.000 m2 tomt. Avvik fra dette gis ikke 
avslag/tillegg i pris. Tomten inkluderer ikke hele 
det regulerte området.

Adresse:
Tysværvegen 1262, 5570 AKSDAL

Oppdragsnummer:
1-0373/21

Selger:
Nils Håstø

Matrikkelnr.:
Parselll av gnr. 2 Bnr. 2 i Tysvær kommune

Diverse:
Selger vil ifm fradeling av det regulerte området 
som selges, tinglyse en veirett der hovedbruket 
(gnr. 2 bnr. 2) vil ha veirett over den fradelte 
parsellen.

Regulering:
Eiendommen er i hovedsak regulert til 
konsentrert bustadområde. Interessent må 
sette seg inn i gjeldende regulering før bud 
inngis. Interessent må selv avklare direkte med 
kommunen forhold de ønsker avklart, før bud 
inngis. Eiendommen som selges eier ikke hele 
det regulerte området.

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

114622:
25.09.1837 - Dokumentnr: 900002 - Utskifting 
Gjelder denne registerenheten med flere 

05.09.1863 - Dokumentnr: 900025 - Utskifting 

Gjelder denne registerenheten med flere 

05.12.1863 - Dokumentnr: 990011 - Utskifting 
Gjelder denne registerenheten med flere 

15.03.1872 - Dokumentnr: 990011 - Utskifting 
Gjelder denne registerenheten med flere 

10.12.1957 - Dokumentnr: 4184 - Elektriske 
kraftlinjer
GRUNNEIERERKLÆRING TIL KARMSUND 
KRAFTLAG.  

25.10.1962 - Dokumentnr: 3508 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1146 Gnr:2 Bnr:29 

28.09.1970 - Dokumentnr: 5740 - Bestemmelse 
om vannledn.
Med flere bestemmelser 
Gjelder denne registerenheten med flere 

09.10.1970 - Dokumentnr: 5984 - Bestemmelse 
om vannledn.
Bestemmelse om vannledning 

10.04.1972 - Dokumentnr: 2157 - Best om 
garasjeparkering
Byggeforbud på nærmere angitt avstand  

13.11.2001 - Dokumentnr: 9769 - Elektriske 
kraftlinjer
Rettighetshaver Haugaland Kraft AS  
Med flere bestemmelser 
Bestemmelse om bebyggelse 

02.04.2004 - Dokumentnr: 3099 - 
Erklæringavtale
Tysvær kommune har rett å erverve areal for 
Haugaland  
Næringspark  
Med flere bestemmelser 

22.05.2013 - Dokumentnr: 405451 - 
Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver:  Tg Raglamyr AS 
Org.nr: 996 445 623 
Byggeretten kan ikke overdras uten samtykke 
fra hjemmelshaver 

26.11.2019 - Dokumentnr: 1413935 - Jordskifte
Sak 19-003855RFA-JSTA Ådland m.fl. 

Gjelder denne registerenheten med flere 

07.09.1863 - Dokumentnr: 900006 - 
Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1146 Gnr:2 Bnr:1 

25.10.1962 - Dokumentnr: 3508 - Registrering 
av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1146 Gnr:2 Bnr:29 

19.07.2000 - Dokumentnr: 5411 - Registrering av 
grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1146 Gnr:2 Bnr:74 

21.12.2007 - Dokumentnr: 1059617 - Registrering 
av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1146 Gnr:2 Bnr:77 

27.11.2008 - Dokumentnr: 961643 - Registrering 
av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1146 Gnr:2 Bnr:80 

Prisantydning:
4 000 000,-

Konsesjon:
I forbindelse med salg krever det godkjenning 
av egenerklæring om konsesjonsfrihet. Kjøper 
må derfor fylle ut egenerklæring om 
konsesjonsfrihet.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Omk. kjøper beskrivelse:
100 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
----------------------------------
101 372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer. 
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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 eiendommen ved bruk av egne 
fagfolk, samt at man gjennomgår 
reguleringsbestemmelser 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 (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. 

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:
2021-10-05

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: Tysværvegen 1262, 5570 AKSDAL
Parsell av gnr. 2 Bnr. 2 i Tysvær
Oppdragsnummer: 1-0373/21
basert på salgsoppgave datert 05.10.2021
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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


