
Ullensvang - Odda
Eidesåsen, 5750 ODDA



ODDA EIDESÅSEN2



EIDESÅSENODDA

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 - Eidesåsen

Eiendommen
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Boligtomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Andel av Gnr. 53, Bnr. 344 m. fl.  i 

Ullensvang kommune

TOMT: 

11000 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Regulert 
boligtomteområde 
med 
panoramautsikt
Snegebekk boligfelt ligger i Eidesåsen i Odda. Nå selges et av feltene som gjenstår og 

som er regulert til boligformål.

-Parsell av gnr. 53 bnr. 344 i Ullensvang kommune.

-Tomten som selges, skal fradeles før overtakelse. Tomtens omfang vises i 

salgsoppgave.

-Tomten er på ca 11 dekar inkl vei.

-I reguleringskart er tomtene nevnt som nr. 119, 121, 123, 125, 127, 266, 268, 270, 272, 

274 og 276. 

-Reguleringsplan tilsier eneboligtomter, med unntak av tomt 266 som bør benyttes til 

tomannsbolig.

-TU = 25 %. Bygg kan oppføres i inntil 2,5 etasjer ved gesims (maks 6 m. over ferdig 

terreng) med tillegg av loft.   

-Infrastruktur må etableres til tomteområde.

Tidligere grunneier har rett til å ta ut skog vederlagsfritt etter pkt.3 i avtale datert 31.juli 

1979. Entreprenør må avtala direkte med tidligere grunneier om løsning. Kontakt megler 

for kontaktinfo til tidligere grunneier.

Her er tekst som står i avtalen frå 1979:

"3. I den utstrekning kommunen finner at skog kan felles innenfor det avståtte areal, gis 

grunneierne rett til å ta denne ut vederlagsfritt etter kommunens retningslinjer."
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Markert område
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Markert område



Kort om eiendommen

Interessent må før bud inngis sette seg inn i kriterier for salg av eiendommen samt 

kommunal strategi for boligutvikling som følger med salgsoppgave. 

Tomten skal fradeles og avvik fra stipulert areal gir ikke rett til justering av kjøpesum.

Budfrist, der alle salgskriterier skal følge med, settes til 8. juni 2022 kl. 10.00. Dersom 

det kommer flere bud, vil det da settes i gang løpende budrunde til det stopper opp 

innen overnevnte tidsfrist. For sent innkomne bud vil ikke bli vurdert.  Kommunen står 

fritt til å vurdere alle bud og akseptere hvilket som helst bud. Dog er det føringer i 

kommunestyrevedtak på høystbydende. Når fortløpende budrunde er stoppet, skal 

saken til endelig godkjenning i kommunestyret.
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Del 2 - Eidesåsen

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0139/22

Adresse:
Eidesåsen, 5750 ODDA

Eiendomsbetegnelse:
Andel av Gnr. 53, Bnr. 344 m. fl.  i Ullensvang
kommune

Eiers navn:
Ullensvang Kommune

Kjøpers omkostninger:
Dokumentavgift (2,5%) av kjøpesum
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr

Det tas forbehold om endringer i ovennevnte 
gebyrer.

Eiendomstype:
Boligtomt

Eierform:
Eiet

Beliggenhet:
Tomteområde beliggende øverst i Eidesåsen, 
med fantastisk utsikt over Odda og 
Sandvinsvatnet.

Beskaffenhet:
Tomten skal fradeles og areal kan avvike. 
Tomten er en naturtomt og alt av infrastruktur 
må opparbeides.

Tomteareal:
11000 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtagelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene. Eiendommen må 
fradeles før overtakelse.

Vei, vann og avløp:
Vei/vann/avlløp må etableres til området.

Diverse:
Ullensvang kommune som er selger, er ansvarlig 
for fradeling av eiendommen ved salg.

Skravert område vist i kart og flyfoto er ikke 
nøyaktige og gir ikke rett til kompensasjon ved 
feil.

Regulering:
Eiendommen er regulert til bolig. Se 
reguleringsbestemmelser for detaljer.

Tinglyste forhold/servitutter:
Se vedlagt grunnbok.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er over 2 mål, og krever derfor 
egenerklæring om konsesjonsfrihet.

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.

Betalingsbetingelser:
Partene skal signere kjøpekontrakt innen rimelig 
tid etter at handel er kommet i stand. Hele 
kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal 
være kreditert meglers klientkonto og skriftlig 
melding fra kjøpers bank må foreligge innen to 
virkedager før overtagelse. Kjøpesummen skal 
innbetales fra kjøpers konto i norsk 
finansinstitusjon.

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:
05.05.2022

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 og tegninger, 
og partene er enige om at eventuelle uriktige 
angivelser av eiendommens arealer 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.
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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. Reguleringsbestemmmelser/kart
2. Kart som viser omtrentlig område som selges
3. Kriterier for salg av området
4. Kommunal strategi for utvikling av 
boligtomter
5. Kart vann og avløp i område.

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Før bud inngis, må interessent ha oppfylt 
kravene som er satt for kjøp av boligfeltet:

-NB! Forbehold om godkjenning i 
kommunestyret.
-Utbygginga skal gjennomførast i tråd med det 
gjeldande, evt. revidert reguleringsplan, dersom 
utbygger får godkjent reguleringsendring av 
området.
-Feltet må være opparbeidet og klargjort for 
bygging innan to år frå tidspunktet for 
eigedomsoverføring.
-Kommunen har rett til å kjøpe arealet tilbake på 
samme vilkår, dersom vilkåra i konkurransen 
ikkje vert oppfylt.
-Alle kostnader med utbygginga skal være 
inntatt i konkurransen. Kommunen skal ikkje ha 
risiko i prosjektet.
-Tidlegare grunneigar har rett til å ta ut skog 
vederlagsfritt etter pkt. 3 i avtale datert 31.juli 
1979, entreprenør må avtala direkte med 

tidlegare grunneigar om løysing. Tekst som står 
i avtalen frå 1979:
"I den utstrekning kommunen finner at skog kan 
felles innenfor det avståtte areal, gis 
grunneierne rett til å ta denne ut vederlagsfritt 
etter kommunens retningslinjer."

V/A:
-Hovedledninger; vann, avløp og overvann, skal 
prosjekteres og utføres i samsvar med 
kommunen sin VA-norm.
-Krav om handtering av overvatn i bakkant av 
tomtene, kommunen har ikkje ansvar for 
utføring/drift.
-I kjøpesum må alle grunninvesteringer være 
med og veg/VA overføres til kommunen 
vederlagsfritt etter utbygd og godkjent anlegg.

Renovasjon:
-Utbygginga skal følgje renovasjonsteknisk norm 
for Ullensvang kommune.

Veg:
-Krav i henhold til teknisk plan.(veg)
-Håndtering av snø i enden av bustadfeltet.
-Veg: I henhold til reguleringsplan.

Vurdering og vekting av tilbod:
-Alle kriterier over må oppfyllast.
-Dersom utbygger oppfyller alle kriterier er det 
høgstbydande som er avgjerande kriterium.
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Grunnbok
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Grunnbok
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Grunnbok

20



Grunnbok
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Grunnbok

22



Grunnbok
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Grunnbok
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Grunnbok
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Grunnbok
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Grunnbok
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Grunnbok
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Grunnbok
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Vann og avløp
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Reguleringsplan
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Arealet for nytt boligfelt
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Planbestemmelser
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Planbestemmelser
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Planbestemmelser
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Kommunestyresak
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Kommunestyresak
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Kommunestyresak
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Kommunestyresak
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Kommunestyresak

42



Kommunestyresak
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Kommunestyresak
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Kommunal strategi
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Kommunal strategi
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Kommunal strategi
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Kommunal strategi
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Kommunal strategi
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Kommunal strategi
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Budskjema
For eiendommen: Eidesåsen, 5750 ODDA
Andel av Gnr. 53, Bnr. 344 m. fl. i Ullensvang
Oppdragsnummer: 1-0139/22
basert på salgsoppgave datert 05.05.2022
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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


