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                                                                       er en av 

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om 

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du 

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke 

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg 

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra 

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb, 

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er 

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset

Å kjøpe eiendom
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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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Del 1 - Tomter Torvastad

Eiendommen
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Næringstomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 141 Bnr. 18, 21, 23, 113, 128, i 

Karmøy kommune og gnr. 27, bnr. 

17, i Haugesund kommune (Røvær)

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 500 000 + omk. (tomter 

Torvastad)

Kr. 250 000 + omk. (tomt Røvær)

TOMT: 

9.479 m² eiet tomt (Torvastad)

496 m² (Røvær) 



Kort om eiendommen

Tomteområde til 
sjø på Torvastad til 
salgs/tomt Røvær 
til salgs
Tomteområde beliggende til sjø på Torvastad. Tomtene ligger mellom Storasundvegen 

og Karmsundet. 

-Tomteområde består av fem bruksnumre. 

-Totalt er tomteområde på totalt 9.479 m2

-Ca 200 meter sjølinje 

-Tidligere bygg på eiendommen er revet. Noe fundamenter står igjen.

-Vann/avløp/vei må anlegges på eiendommene

-Avsatt i kommuneplan til næringsformål (industri/lager)

Prisantydning: NOK 3.500.000

Tomt Røvær:

-496 m2 tomt

-Beliggende rett over sundet for Røvær Hotell

-Avsatt i kommuneplan til næringsformål.

-All infrastruktur må etableres på eiendommen.

-Tomten kan selges separat 

Prisantydning: NOK 250.000

TORVASTAD TOMTER TORVASTAD



11TORVASTAD TOMTER TORVASTAD



12 TORVASTAD TOMTER TORVASTAD



13TORVASTAD TOMTER TORVASTAD



14 TORVASTAD TOMTER TORVASTAD



15TORVASTAD TOMTER TORVASTAD



16 TORVASTAD TOMTER TORVASTAD



17TORVASTAD TOMTER TORVASTAD



TORVASTAD TOMTER TORVASTAD

Røvær tomt
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Røvær tomt
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Del 2 - Tomter Torvastad

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0505/21

Adresse:
Tomter Torvastad, 4260 TORVASTAD

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 141 Bnr. 18, 21, 23, 113, 128, i Karmøy
kommune og Gnr. 27, Bnr. 17, i Haugesund 
kommune

Eiers navn:
Karmøen Sildoljefabrik AS

Prisantydning:
3 500 000,- (Torvastad)
250 000,- (Røvær)

Kjøpers omkostninger:
87 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
1.010,- Attestgebyr
------------
89 680,- (omkostninger totalt for 
Torvastadtomter))

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

Eiendomstype:
Næringstomt

Eierform:
Eiet

Beliggenhet:
Tomteområde ligger langs Karmsundet på 
Torvastad. Like sør av tankanlegg.

Beskaffenhet:
Råtomt.

Tomteareal:
9.479 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtagelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Eiendomsskatt:
23100 for 2021

Eiendomsskatt 141/18: Kr. 14.700 pr år (2021)
Eiendomsskatt 141/21: Kr. 8.400 pr år (2021)

Vei, vann og avløp:
Torvastad:
Det foreligger ledningskart i salgsoppgave. Det 
er ikke vei til eiendommene. Kjøper må sørge for 
all infrastruktur til eiendommene.

Diverse:
Tomtene på Torvastad selges samlet. Røvær 
kan kjøpes separat. 

Regulering:
Eiendommen ligger i et område i 
kommuneplanen som i hovedsak er avsatt til:
-Delareal 
Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende
-Delareal KPHensynsonenavn H350_2
KPFare Brann-/eksplosjonsfare
-Delareal 
Arealbruk Næringsvirksomhet,Nåværende 
Områdenavn N-I/L

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 
har pågått i over ett år, og er nå klar for et 
offentlig ettersyn. Kommunestyret vedtok 
15.11.21 å legge forslag til kommuneplanens 
samfunnsdel 2021-2030, til høring. Dette gjøres 
nå etter plan- og bygningsloven § 11-14. 
Høringsperioden strekker seg fram til søndag 9. 
januar 2022. Kjøper er pliktig til å følge med på 
hva resultatet av rullering av kommuneplan 
innvirker på disse eiendommene før bud inngis. 

Kommunen opplyser at det er reguleringsplan 
under arbeid, reguleringsplan 4077, Gang- og 
sykkelveg fv840 Storasundvegen strekningen 
Vikjå - kryss Hålandsvegen,Torvastad. Plantype: 
Områderegulering.
Det er sendt inn merknad den 09.12.2020 til 
detaljreguleringsplan 4077 i området på 
Torvastad, ved overvannstrase og utbedring av 
vei/grøntareal. Saken ligger hos Fylkesmannen 

for uttalelse. Kjøper må bære risiko dette 
medfølger. Merknad følger vedlagt 
salgsoppgave.
Kommunen opplyser følgende:
Arealet som går på skrått over 141/18 og 141/128 
er en fremtidig ledningstrasé. I hovedsak er det 
overvannsledninger fra kjørebanen som skal 
gjennom her. I arealet som er foreslått går det i 
dag en kloakkledning, derfor valgte vi å samle 
andre ledninger her. Det er kommet inn en 
merknad på vegne av dagens eier. De har 
kommet opp med en alternativ trasé helt nord 
vest på eiendommen, i grensen mot Shell. Vi 
kommer også til å regulere den fra gul (bolig) og 
til lilla (næring) i tråd med kommuneplan. Men 
nye eiere må belage seg på å regulere området 
i ettertid før de kan bygge på tomten. Om de 
ønsker en annen bruk enn næring, skal 
kommuneplanens arealdel revideres til våren 
2022. Da kan de komme med innspill til en 
annen bruk/formål. 

Det opplyses at det er satt en sikkerhetssone 
på denne eiendommen, mot tankanlegg i nord. 
Interessent må sjekke med kommunen vedr. 
hva denne sikkerhetssonen innebærer for evt 
utvikling av eiendommen.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
heftelser og rettigheter som følger 
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny 
hjemmelshaver, tillegg til registrering av grunn:

1149/141/18:
12.11.1959 - Dokumentnr: 2690 - Erklæring/avtale
Grensegangssak  
Gjelder denne registerenheten med flere 
Kartverket finner ikke dokumentet i sitt arkiv, så 
kjøper må akseptere at det ikke er fremlagt.

1149/141/113:
1958/2844-2/47 02.12.1958 BEST. OM 
VANN/KLOAKKLEDN.
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1149 GNR: 141 BNR: 
108

1149/141/23:
1915/900130-1/47 06.09.1915 BESTEMMELSE OM 
VEG
Rettighet hefter i: KNR: 1149 GNR: 141 BNR: 1
Bestemmelse om vannrett
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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.

Personopplysninger:
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.no/personvernerklaering/.

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

Salgsoppgavedato:
21.12.2021

Lovanvendelse:
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 nøye reguleringsbestemmelser og 
liknende vedrørende eiendommene. Det gjøres 
særskilt oppmerksom på at arealangivelser er 
basert på opplysninger fra selger/kommune, 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 
den/det 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.

Kontakt:
Jan Audun Lutro
Næringsmegler / Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90222291
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

Vedlegg til salgsoppgave:
1. Merknad reguleringsplan
2. Shell innspill til kommuneplan
3. Forslag Reguleringsplan
4. Kommunale opplysninger
5. Mal Kjøpekontrakt

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Meglers skal legge til rette for en forsvarlig 
avvikling av budrunden.

I forbrukerforhold (det vil si der oppdragsgiver 
er forbruker) skal ikke megleren formidle bud 
med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første 
virkedag etter siste annonserte visning. 
Meglerhuset Rele vil heller ikke formidle bud 
med kortere akseptfrist enn 30 minutter.
Bud kan legges inn på finnannonsen på "gi bud 
knappen", ved meglingsoppdrag etter 
avhendingsloven. Ved elektronisk budgivning så 
kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. 
Megler kan også kontaktes for tilsendelse av 
budskjema, og budskjema finnes også i 
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. For 
annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning, se budskjema.

Kjøpekontrakt:
Det benyttes mal kjøpekontrakt, siste versjon 
fra Forum for Næringsmeglere. Evt avvik fra 
denne må hensyntas i bud.

TORVASTAD TOMTER TORVASTAD



Grunnbøker
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Grunnbøker
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Kommuneplan
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Reguleringsplan
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Planbestemmelser

32



Planbestemmelser

33



Planbestemmelser
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Planbestemmelser
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Budskjema
For eiendommen: Tomter Torvastad, 4260 TORVASTAD
Gnr. 141 Bnr. 18, 21, 23, 113, 128 i Karmøy kommune og Gnr. 27, Bnr. 
17, Haugesund kommune
Oppdragsnummer: 1-0505/21
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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


