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SUNDE INDUSTRIOMRÅDE 132

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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Eiendommen
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EIENDOMSTYPE: 

Industrieiendom

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 154 Bnr. 182 og 244 i 

Kvinnherad kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 25 000 000 + omk.

BTA: 

Bta: 2200 m2

TOMT: 

Areal: 10190 m2



Høydepunkter

Industrieiendom 
med kai og 
leieinntekter til 
salgs
Industrieiendom beliggende i Opsanger Næringspark i Sunde i Kvinnherad.

Industrieiendommen har en bygningsmasse på ca. 2.200 m2 og består av:

Produksjonshall 450 m2 bta;

-2 x traverskraner på 10 tonn

-Strøm både 220400 V

-Propanvarme med tank

-2 x porter (5,5 x 4,8 m.)

-Takhøyde fra ca. 8,5 - 12,3 meter

-Det er tidligere gitt byggetillatelse til å utvide bygget til totalt 1.250 m2. Tillatelsen er 

utløpt og må søkes om på nytt.

-Byggeår 1984

Kombinasjonsbygg 630 m2 bta;

-1. etasje lagerproduksjon 484 m2 fordelt over 3 lokaler. 3 tonn kran og 1 tonn svingkran. 

220 V. 2 stk varmepumper. WC og diverse rom. 3 x aut. porter + 1 manuell port.

-2. etg kontor 150 m2 bta. Kontorlandskap3 cellekontorer, WC, garderobe, matsal, div. 

rom. Varmepumper.  

-Byggeår 1978. Ny kledning på deler av bygget.
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Høydepunkter

Isolert rubbhall 120 m2 bta;

-220 V

-Fremlagt kabel 400 V

-Tilstøtende kontor på 11 m2

-Port 3 x 4 m.

Plasthall 90 m2 bta;

-220 V

-Manuell port 3,8 x 4 m.

Lagerhall 180 m2 bta;

-1 kontor mkjøkken

-Garderobe

-WCDusj

-400 V

- 10 t. krane

-Manuell port 4 x 4 m.

W. Giertsen lagerhall 624 m2 bta;

-400 V

-Manuell port 4 x 4 m.
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Høydepunkter

-Byggeår 2009. Grunnmur beregnet den gang til å kunne oppføre stålbygg på.

Kontorbrakkerigg 150 m2;

-Kontorlandskap, kontorer, wc, møteromspiserom, garderober, diverse rom. 

-Nye brakker i 2012

Kai

-Ca. 74 meter kailinje i front

-Ca. 25 meter sjølinje langs nordsiden, som benyttes av fiskebåt.

Eiendommen består ev to bruksnummer. Tomten er på totalt 10.190 m2. 
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Kontor/brakkerigg 
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Eiendommen

Beliggenhet:
Industrieiendom beliggende til rolig havn. 
Eiendommen ligger i Opsanger Næringspark i 
Sunde i Kvinnherad. Sjøeiendom med kai 
beliggende i Opsangervågen.
-2 t. 15 min til Haugesund
-2 t. 30 min til Bergen
-1 t. 30 min. til Odda
-1 t. 40 min til Stord
-5 min til Husnes sentrum

Tomtebeskrivelse:
Tomten er opparbeidet og 
asfaltert/gruset/betongdekke. Kai på 
eiendommen.

Vei, vann og kloakk:
Offentlig vann/avløp til bnr. 244. Bnr. 244 
opplyses at det ikke er tilknyttet offentlig 
vann/avløp. Privat vei til eiendommen. Det er 
tinglyst at vedlikehold av privat vei skal deles 
av diverse grunneiere i området. Se tinglyst 
erklæring for detaljer.

Adresse:
Sunde industriområde 13, 5450 SUNDE I 
SUNNHORDLAND

Oppdragsnummer:
1-0423/21

Byggeår:
1985

Forsikringsselskap:
Gjensidige. Kontakt megler for forsikringspolise.

Forurensning og miljø:
Det foreligger miljørapport fra 2007. denne viser 
to områder med forurensning og anbefaling er 
at disse områdene blir liggende slik de er. 
Kontakt megler for miljørapport.

Areal:
BTA: 2200 m² 

Tomt:
10190 m² 

Tomten er opparbeidet og 
asfaltert/gruset/betongdekke. Kai på 

eiendommen.

Selger:
S Langeland Industri & Holding AS

Aksjeselskapets navn:
Maritim Eigedom AS 991 529 241

Matrikkelnr.:
Gnr. 154 Bnr. 182 og 244 i Kvinnherad kommune

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest sveisehall fra 1985.

Diverse:
Det foreligger takst fra mars 2020. Denne er i 
utgangspunktet utgått, men kan fremlegges for 
informasjon vedr. fakta om eiendommen. Det 
kan ikke legges til grunn evt utvikling fra den 
ble tatt til salgsdato.

Regulering:
I kommuneplanen er eiendommen i hovedsak 
avsatt til næringsformål. Eiendommen er i 
hovedsak regulert til annet kombinert formål. 
Interessent plikter å gjøre seg kjent med 
reguleringsforholo på eiendommen.

Offentlige avgifter:
Kr 6 626 for 2020.

154244:
Eiendomsskatt: kr. 11.038,25 i 2020.
154182:
Eiendomsskatt: kr. 32.850,25 i 2020
Avløp: kr. 2.819 i 2020
Vann: 3.807 i 2020
Renovasjon avhenger av forbruk og er ikke 
innhentet.
De kommunale avgiftene avhenger av forbruk 
og avvik vil forekomme.

Leieforhold:
Det meste av eiendommen er utleid. Årlig 
samlet leie er NOK 1.719.000. Ledig 
bygningsareal ca. 700 m2. 

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

hjemmelshaver:

4617/154/182:
22.08.1980 - Dokumentnr: 7166 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:4617 Gnr:154 Bnr:6 

198010808-249 26.11.1980 BESTEMMELSE OM 
VEG
                          Rettighet hefter i: KNR: 4617 
GNR: 154 BNR: 6
2007905341-1200 07.11.2007 
ERKLÆRINGAVTALE
Rettighet hefter i: KNR: 4617 GNR: 154 BNR: 6
                          Bestemmelse om adkomstrett
                          Med flere bestemmelser
                          GJELDER DENNE 
REGISTERENHETEN MED FLERE
01.01.2020 - Dokumentnr: 403786 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1224 Gnr:154 Bnr:182 

Prisantydning:
25 000 000,-

Omk. kjøper:
585,- Tinglysning pr pant
202,- Attestgebyr
----------------------------------
787,- (omkostninger totalt)

Det tas forbehold om endringer i ovennevnte 
gebyrer. 

Eiendomsskatt:
43 888,- for 2020

Vedlegg til salgsoppgave:
1. Kommunale opplysninger
2. Servitutter
3. Årsregnskap/skattemelding målselskap
4. Leieavtaler
5. Miljørapport

Lovanvendelse:
Informasjonen i dette prospektet er mottatt fra 
selger og kommune og forutsettes gjennomgått 
i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene 
forutsettes besiktiget, og det anbefales at 
kjøper selv får gjennomgått eiendommenes 
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tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt 
at man gjennomgår leiekontrakter, 
reguleringsbestemmelser og liknende 
vedrørende eiendommene, i tillegg til regnskap 
og skattemelding for målselskap. Det gjøres 
særskilt oppmerksom på at arealangivelser er 
basert på opplysninger fra selger, takst 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. Kjøper 
bærer 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.

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:
2021-10-11

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:
Transaksjon:
Transaksjonen vil bli gjennomført som et salg 
av 100% av aksjene i Maritim Eigedom AS, som 
både er reell eier og hjemmelshaver til 
eiendommen. Endelig kjøpesum settes til 
eiendomsverdi, korrigert for relevant aktiva og 
passiva som ligger i selskapet på tidspunkt for 
overtagelse. Bud skal skal således inngis til 
eiendomsverdi. Endelig salg forutsetter 
styregodkjennelse hos selger.

Finansiering:
Kjøper må før inngivelse av bud avklare med 
bank ift finansiering, samt avklare med bank 
hvordan finansiering kan skje ihht ny aksjelov 
§8-10. Det må hensyntas evt forbehold i bud. 
Kjøper dekker kostnader med oppfyllelse av 
finansiering etter all § 8-10.

Forbehold:
Kjøpekontraktsstandard benyttes siste mal fra 
Forum for Næringsmeglere. Avvik fra denne skal 
særskilt fremkomme i bud.
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Budskjema
For eiendommen: Sunde industriområde 13, 5450 SUNDE I 
SUNNHORDLAND
Gnr. 154 Bnr. 182 og 244  i Kvinnherad
Oppdragsnummer: 1-0423/21
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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


