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FØRRESFJORDEN FRAKKAGJERDVEGEN 1952

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



FRAKKAGJERDVEGEN 195FØRRESFJORDEN

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 - Frakkagjerdvegen 195

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Lagerseksjon

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 79 Bnr. 922 Snr. 2 i Tysvær

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 2 100 000 + omk.

BTA: 

Bta: 175 m2

TOMT: 

Areal: 2045 m2



Høydepunkter

Lagerseksjon til 
salgs på 
Frakkagjerd

Lagerseksjonsbygg oppført i 2014. Bygget består av 6 seksjoner, hvorav en seksjon er 

for salg. 

Seksjonen som selges består av:

-108 m2 bta lagerhall. Deler med full takhøyde (ca. 5,1 meter). Stor industriport. Lageret 

er delt opp i lagerseksjoner og hyllesystemer, samt teknisk rom og wc.

-70 m2 bta mesanindekke med kontorlandskap, møteromspiserom, kjøkken og bad.

-400 V anlegg

-rør til ventilasjon klargjort i kontormesanin

- 2 stk parkeringsplasser utenfor seksjonen og en på felles parkeringsplass. I tillegg er 

det felles gjesteparkering. 

Seksjonsbygget består i hovedsak av håndverkerbedrifter. 
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Lagerseksjonen ligger på Frakkagjerd industriområde. Kort vei til Haugesund og i nærhet til E134/E39
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Eiendommen

Standard:
Det er trukket rør for ventilasjon i mesanin. 
Ventilasjon er ikke installert. Interessent 
oppfordres til egen gjennom gang av 
seksjonens tilstand.

Beliggenhet:
Lagerseksjon beliggende på Frakkagjerd 
industriområde. Kort vei til Haugesund og i 
nærhet til E134/E39.

Personopplysningsloven:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her: 
https:meglerhuset-rele.nopersonvernerklaering.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

Tomtebeskrivelse:
Tomten er opparbeidet og asfaltert. Tomten er 
felles i sameie.

Vei, vann og kloakk:
Offentlig.

Adresse:
Frakkagjerdvegen 195, 5563 FØRRESFJORDEN

Oppdragsnummer:
1-0457/21

Byggeår:
2014

Areal:
BTA inkl. messanin: 175 m² 

Tomt:
2.045 m² 

Felles tomt i sameie

Oppvarming:
Elektrisk.

Diverse:
Sameiet har kun felles forsikring av bygget. 
Brøyting ordner hver seksjonseier selv. Det er 
felles internet som deles på de som ønsker å 
være med på det. det er ingen plikt å være med 
på felles internet.

Det foreligger mva justeringsforpliktelser som 
overtas av kjøper. Se vedlegg til salgsoppgave 
for ytterligere informasjon.

Selger:
Tg Invest AS

Matrikkelnr.:
Gnr. 79 Bnr. 922 Snr. 2 i Tysvær kommune

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger ferdigattest fra 2015 på lager- og 
garasjeanlegg. Mesanindekke med kontorer er 
ikke søkt om/byggemeldt.

Diverse:
Sameiet har kun felles forsikring av bygget. 
Brøyting ordner hver seksjonseier selv. Det er 
felles internet som deles på de som ønsker å 
være med på det. det er ingen plikt å være med 
på felles internet. Det foreligger ikke 
sameievedtekter som eier er kjent med.

Det foreligger mva justeringsforpliktelser som 
overtas av kjøper. Se vedlegg til salgsoppgave 
for ytterligere informasjon.

Regulering:
Eiendommen ligger i område regulert til industri. 
Se vedlegg.

Offentlige avgifter:
Kr. 3 614,-  for 2021.

De kommunale avgiftene avhenger av forbruk 
og avvik vil forekomme. Renovasjon kommer i 
tillegg. 

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

1146799222:
28.09.2010 - Dokumentnr: 737015 - Best. om 
vannkloakkledn.
Rettighetshaver:  Tysvær Kommune 
Org.nr: 964 979 812 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:79 Bnr:922 
Gjelder denne registerenheten med flere 

28.09.2010 - Dokumentnr: 737015 - 
Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver:  Tysvær Kommune 
Org.nr: 964 979 812 
Bestemmelse om elektriske ledningerkabler 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:79 Bnr:922 
Gjelder denne registerenheten med flere 

28.09.2010 - Dokumentnr: 737015 - 
Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver:  Tysvær Kommune 
Org.nr: 964 979 812 
Eiendommen skal være påbegynt bebygd innen 
1.juli 2012 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:79 Bnr:922 
Gjelder denne registerenheten med flere 

28.09.2010 - Dokumentnr: 737015 - Forkjøpsrett 
på vilkår
Rettighetshaver:  Tysvær Kommune 
Org.nr: 964 979 812 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:79 Bnr:922 
Gjelder denne registerenheten med flere 

28.09.2010 - Dokumentnr: 737015 - 
Bestemmelse iflg. skjøte
Rettighetshaver:  Tysvær Kommune 
Org.nr: 964 979 812 
Bestemmelse om anlegging av nødvendige 
vegskråninger 
Retting etter tingl. § 18, jf. vedtak av 14.09.2012. 
HFS. 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:79 Bnr:922 
Gjelder denne registerenheten med flere 

09.08.2016 - Dokumentnr: 715956 - 
Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 2 
Formål: Næring 
Sameiebrøk: 16 

Drifts- og vedlikeholdsavtaler:
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Det er kun felles forsikring av bygg som 
seksjonseiere er pliktet til å ta del i. Forsikring pr 
seksjon er NOK 2.562 pr år (2021). I tillegg 
kommer innboforsikring som kjøper selv må 
tegne.

Prisantydning:
2 100 000,-

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

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer. 

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Energimerking:
Megler har oppfordret eier til å innhente 
energiattest for eiendommen, men denne er 
ikke fremlagt for megler. Interessenter bør 
derfor legge til grunn at eiendommen har 
energiklasse G.

Budgivning:
Transaksjon:
Transaksjonen vil bli gjennomført som et salg 
av 100% av aksjene i Enhet 10 AS, som 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 i Tg Invest 
AS, som eier 100% Enhet 10 AS.

Latent skatt:
Det gis ikke fradrag for latent skatt ved salg.

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. 
Selskapets gjeld vil bli innfridd ifm salg. Kostnad 

med utarbeidelse av finansieringspakke etter all 
§ 8-10, dekkes fullt ut av kjøper.
Forbehold:
Kjøpekontraktsstandard benyttes siste mal fra 
Forum for Næringsmeglere, versjon mars 2020 
eller nyere. Avvik fra denne skal særskilt 
fremkomme i bud.

Vedlegg til salgsoppgave:
1. Kommunale opplysninger
2. Seksjoneringsbegjæring
3. Årsregnskap og skattemelding 2020 
målselskap
4. MVA Justeringsforpliktelser

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. 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 ved kjøp av 
AS.

Kjøpekontrakt:
Det brukes standard mal, siste versjon, for kjøp 
av næringseiendom, utarbeidet av Forum for 
Næringsmeglere.

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:
2021-11-09

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
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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 Enhet 10 AS, som 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 i Tg Invest 
AS, som eier 100% Enhet 10 AS.

Latent skatt:
Det gis ikke fradrag for latent skatt ved salg.

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. 
Selskapets gjeld vil bli innfridd ifm salg. Kostnad 
med utarbeidelse av finansieringspakke etter all 
§ 8-10, dekkes fullt ut av kjøper.

Forbehold:
Kjøpekontraktsstandard benyttes siste mal fra 
Forum for Næringsmeglere, versjon mars 2020 
eller nyere. Avvik fra denne skal særskilt 
fremkomme i bud.
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Kommunal info
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Budskjema
For eiendommen: Frakkagjerdvegen 195, 5563 FØRRESFJORDEN
Gnr. 79 Bnr. 922 Snr. 2 i Tysvær
Oppdragsnummer: 1-0457/21
basert på salgsoppgave datert 09.11.2021
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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


