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LYNGNESET 312

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



LYNGNESET 31

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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Innhold
Eiendommen  _______  s 6

Nøkkelinfo  _______  s 8

Kort om eiendommen  _______  s 10

Innhold  _______  s 

Vedlegg  _______  s 
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Del 1 - Lyngneset 31

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Industri

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 56 Bnr. 27 og 250 i Stord

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 6 000 000 + omk.

TOMT: 

Areal: 3.556 m2

Sjølinje/slipp

LEIE: 

Eiendommen leveres uten 

leieforhold 



Høydepunkter

Sjøeiendom -
båtverksted/slip- 
til salgs i Sagvåg

-Sjøeiendom i indre havn i Sagvåg. 

-Isolert O.B. Wiik hall på 360 m2 (24x15 meter) med port på 6 

m.bredde x 7 meter høyde. Støpt plate. Oppført i 2015. 

Ledbelysning. Varmepumpe. 230 V anlegg.

-Eldre trehus som er benyttete som kontor, butikk, lager.

-Åpen båthall

-Skur/lager

-I tillegg er det slipp, brygge, utriggere og kai. 
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Eiendommen

Beskrivelse:
Sjøeiendom i indre havn i Sagvåg. Fra 1933 var 
det trebåtbyggeri. Har stort sett i alle år blitt 
brukt til båtverksted. 
Beliggende i le for vær og vind. Eiendommen 
består av to bruksnumre.  

På eiendommen er det oppført:
-Isolert O.B. Wiik hall på 375 m2 bta (24x15 
meter) med port på 6 m.bredde x 7 meter 
høyde. Støpt plate. Oppført i 2015. 
Ledbelysning. Varmepumpe. 230 V anlegg. 
-Eldre trehus, ca. 201 m2 bta, som er benyttete 
som kontor, butikk, lager.
-Åpen båthall
-Skurlager
I tillegg er det slipp, brygge, utriggere og kai. 
Det er relativt grunt i sjø. Støpt kai for ca 15 år 
siden. Utriggere er fra 1985.

Tomten er på 3.556 m2. Noe er fjell og resten 
er i hovedsak planert og benyttes til båtlagring 
og parkering. 

Standard:
Det foreligger verditakst på eiendommen

Beliggenhet:
Eiendommen ligger i Sagvåg på Stord. 
Sjøeiendommen ligger i indre havn, godt i le for 
vær og vind.

Vei, vann og kloakk:
Kommunal veg til eiendommen. Eiendommen 
eier ikke parsell fra kommunal vei til egen 
eiendom. Offentlig vann. Ikke tilknyttet offentlig 
avløp.

Adresse:
Lyngneset 31, 5410 SAGVÅG

Oppdragsnummer:
1-0143/21

Radonmåling:
Det er ikke foretatt radonmåling på 
eiendommen.

Areal:
BTA: 576 m² 

Tomt:
3.556 m² 

Tomten er gruset og planert, samt en fjellnabbe.

Selger:
Steinar Aasheim

Matrikkelnr.:
Gnr. 56 Bnr. 27 og 250 i Stord kommune

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger 
ikke.

Diverse:
Det er i tillegg til eiendommen ønskelig å selge 
Aasheim Slipp AS sammen med eiendommen. 
Dette er driftsselskapet til marinaen. Evt. avtale 
med kjøp gjøres gjennom revisor/advokat. 
Driftsselskap er ikke verdsatt.
Kjøper bærer all risiko med grunnforhold og evt 
forurensning i grunn. 
Eiendommen selges uten leieforhold. 

Regulering:
Eiendommen er regulert til erverv og 
trafikkområde. Med erverv menes område for 
bygganlegg for kontor, forretning, lager, mindre 
virksomheter, båtservice, bensinstasjon o.l.
I kommuneplanen ligger eiendommen i sone 
med særlig omsyn-generell (funksjonell 
strandsone). Det opplyses at det er under 
arbeid ny kommuneplan for Sagvåg Litlabø. I 
forslaget til kommuneplan er området definert 
H390 annen fare:
"Innanfor dei åtte områda H390_1 til H390_8 er 
det anten kjennskap til eller mistanke om 
forureina grunn. Ved nye tiltak (inkludert 
bruksendring) og reguleringsplanar må det 
gjerast undersøkingar av grunnforholda iht. 
Forureiningslova kapittel 2." 
Interessent er pliktet til å sette seg inn i 
gjeldende planer.

Offentlige avgifter:
Gnr. 56 bnr. 27:
Kommunale avgifter (vann): kr 13.558
Eiendomsskatt: kr. 14.676

Renovasjon SIM etter forbruk og hva en kjøper 
trenger.

Gnr. 56 bnr. 250:
Eiendomsskatt: kr. 2.520
Renovasjon SIM etter forbruk og hva en kjøper 
trenger.

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

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

46145627:
08.10.1918 - Dokumentnr: 900157 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:4614 Gnr:56 Bnr:3 

01.01.2020 - Dokumentnr: 863848 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1221 Gnr:56 Bnr:27 

23.03.1979 - Dokumentnr: 2762 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:4614 Gnr:56 Bnr:3 

01.01.2020 - Dokumentnr: 1776266 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1221 Gnr:56 Bnr:250 

461456250:
08.10.1918 - Dokumentnr: 900157 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:4614 Gnr:56 Bnr:3 

01.01.2020 - Dokumentnr: 863848 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1221 Gnr:56 Bnr:27 

23.03.1979 - Dokumentnr: 2762 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:4614 Gnr:56 Bnr:3 

01.01.2020 - Dokumentnr: 1776266 - 
Omnummerering ved kommuneendring
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Tidligere: Knr:1221 Gnr:56 Bnr:250

Prisantydning:
NOK 6 000 000+ omk.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Vedlegg til salgsoppgave:
1. Kommunale opplysninger
2. Kjøpekontrakt
3. Verditakst

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 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. 
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:
2021-10-14

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:
Før bud inngis plikter interessent å sette seg 
inn i salgsoppgave og vedlegg til denne.

LYNGNESET 31



Kart

26



Kart

27



Kart

28



Kart

29



Reguleringsplankart
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Vegstatuskart
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Kommuneplankart
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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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Grunnbok
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Grunnbok
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Budskjema
For eiendommen: Lyngneset 31, 5410 SAGVÅG
Gnr. 56
56 Bnr. 27
250 Snr.  i Stord





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


