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ØyvindHasseløy
Eiendomsmegler MNEF

T: 92 06 35 07

oyvind@meglerhuset-rele.no

Øyvind Hasseløy er med sitt enorme nettverk, glimt i 

øyet og forkjærlighet for den gode samtalen et kjent 

og kjært fjes i Haugesund. Øyvind er en av våre mest 

erfarne og best lokalkjente meglere, også når det 

gjelder hyttemarkedet. Han har en energi og et 

pågangsmot som smitter over på både kolleger og 

kunder.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Industri

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 39 Bnr. 251 i Haugesund

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 45 000 000 + omk.

TOMT: 

11168 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Maritim 
industrieiendom 
med kai til salgs

Risøy er kjent for verftet Aibel. Tilgrenset verftet ligger det som var Stolt-Nielsen sitt 

hovedkontor i mange år. Eiendommen har fungert som en klynge for maritim- og 

offshoreindustri.

Bygningsmasse:

-3.766 m2 bygningsmasse 

-Inneholder kontorer, lager, uteareal og kai.

-Kontorbygg sør i 3 etasjer og kontorbygg i nordøst i 5 etasjer.

-Kai sør ca 68 meter og kai øst ca. 116 meter

-Stor parkeringsplass

-Inngjerdet område langs sjø/kai

-Tomt 11.168 m2

-I hovedsak regulert til kontor/industri

Leieforhold:

Ca 670 m2 bygningsmasse, kai, uteareal og deler av parkering er utleid. I hovedsak 

kontorareal ledig.
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Kort om eiendommen

Det er utarbeidet tilstandsrapport. Kontakt megler for 

Bygningene på eiendommen har solid konstruksjon.

Kontorbygget med 5 etasjer er påregnelig med oppgraderinger innvendig og utvendig, 

samt teknisk som ventilasjon.

Kontor og verksted på tre etasjer er i god stand med nyrenoverte lokaler i 2. etasje og 

på loft mot sør og ny tekking, her er det behov for oppgraderinger mot sør og på 

enkelte vinduer, den største delen har også asbest plater innvendig og utvendig, noe 

som kan skape utfordringer og råte i ytterkant på limtre dragerne som stikker ut av 

vegglivet, noe som det haster å utbedre.

Lagerhallene er i varierende stand og det er behov for noe vedlikehold på de fleste der 

den i plast er i best stand og den med buet tak har hatt sin normale levertid.

Registrerte tilstandanmerkninger har hovedsakelig årsak i bygningens alder, vedlikehold 

og konstruksjon. Se forøvrig kommentarer og begrunnelse senere i rapporten.

Det er nylig satt opp en rubbhall på eiendommen som tilhører leietaker (inngår ikke i 

salget).
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Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0455/21

Adresse:
Stoltenberggata 1, 5527 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 39 Bnr. 251 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Imenco Invest AS, Westcon Eiendom AS

Prisantydning:
45 000 000,-

Kjøpers omkostninger:
585,- Tinglysning pr pant
202,- Attestgebyr
------------
787,- (omkostninger totalt)

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

Eiendomstype:
Industri

Eierform:
Eiet

Beliggenhet:
Eiendommen ligger på Risøy i Haugesund 
sentrum. Beliggende på sørsiden av Risøy. 
Grenser bl.a til Aibelverftet og til sjø.

Standard:
Det er utarbeidet tilstandsrapport. Utdrag fra 
takstmanns konklusjon: 
"Bygningene på eiendommen har solid 
konstruksjon.
Kontorbygget med 5 etasjer er påregnelig med 
oppgraderinger innvendig og utvendig, samt 
teknisk som ventilasjon.
Kontor og verksted på tre etasjer er i god stand 
med nyrenoverte lokaler i 2. etasje og på loft 
mot sør og ny tekking, her er det behov for 
oppgraderinger mot sør og på enkelte vinduer, 
den største delen har også asbest plater 

innvendig og utvendig, noe som kan skape 
utfordringer og råte i ytterkant på limtre 
dragerne som stikker ut av vegglivet, noe som 
det haster å utbedre.
Lagerhallene er i varierende stand og det er 
behov for noe vedlikehold på de fleste der den i 
plast er i best stand og den med buet tak har 
hatt sin normale levetid.
Registrerte tilstandanmerkninger har 
hovedsakelig årsak i bygningens alder, 
vedlikehold og konstruksjon. Se forøvrig 
kommentarer og begrunnelse senere i 
rapporten."

Interessent plikter å sette seg inn i 
tilstandsrapport før bud inngis.

Det er nylig satt opp en rubbhall på 
eiendommen som tilhører leietaker (inngår ikke i 
salget).

Areal - Bruksareal pr. etasje:
Kontorbygg
Bruttoareal BTA
1. etasje: 613 kvm 
2. etasje: 620 kvm 
3. etasje: 620 kvm 
4. etasje: 620 kvm 
5. etasje: 550 kvm 

Kontor- og lagerbygg
Bruttoareal BTA
1. etasje: 305 kvm 
1. etasje: 280 kvm Lagerhall med mesanin
1. etasje: 160 kvm Lager
2. etasje: 440 kvm 
3. etasje: 210 kvm 
3. etasje: 70 kvm Mesanin

Rubbhall
Bruttoareal BTA
1. etasje: 253 kvm 

Buet stålhall
Bruttoareal BTA
1. etasje: 100 kvm 

Stålhall
Bruttoareal BTA
1. etasje: 235 kvm 

Betonglager
Bruttoareal BTA
1. etasje: 155 kvm

Oppvarming:
Elektrisk

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.

Beskaffenhet:
Opparbeidet og i hovedsak asfaltert, fjellknaus, 
kai.

Tomteareal:
11168 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Kommunale avgifter:
129 208,-

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

Info leieavtaler:
Det er diverse utleieforhold (SubseaPartner AS, 
Telia og Telenor) på eiendommen. 
Total årlig leie NOK 1.938.000 pr juni 2022.
Det er ca. 80 % arealledighet.

Overtagelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Eiendomsskatt:
64214 for 2020

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og 
avløp. Vei over privat eiendom.

Diverse:
Eiendomsselskapet selges. Det er ifm leieavtale 
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inngått leasingavtale på møbler. Leasingavtalen 
vil følge ny eier. Det foreligger MVA 
justeringsforpliktelser som følger med 
selskapet.

Regulering:
Eiendommen omfatter tre reguleringsplaner:
-RL1243, REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NY 
BRUFORBINDELSE TIL RISØY MED 
TILSTØTENDE AREALER.
Delareal 272 m2 formål kjørevei
Delareal 25 m2 annet trafikkområde i 
sjø/vassdrag, Trafikkomr. i sjø
Delareal 79 m2 Formål Bolig/Forretning/Kontor
Delareal 4 745 m2 Formål Industri
-RL1562 
Delareal 249 m2 Formål Kjørevei
-RL1585, Regulering Stoltenberg.
Delareal 5 799 m2 Formål Kontor/Industri

Kommunen opplyser at eiendommen ligger i 
kommuneplan for sentrum 2014-2030 med 
følgende:
-Delareal 79 m2 med arealbruk Boligbebyggelse, 
Nåværende
-Delareal 269 m2 med arealbruk Veg, Framtidig
-Delareal 25 m2 med arealbruk Bruk og vern av 
sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, 
Nåværende
-Delareal 252 m2 med arealbruk Veg, 
Nåværende
-Delareal 10 544 m2 med arealbruk 
Næringsvirksomhet, Nåværende

Kjøper plikter å sette seg inn i gjeldende 
regulering og kommuneplan.

Det pågår oppstart av ny regulering ifm med ny 
bro/vei/tomteareal til Risøy. Denne er ikke 
kommet ut på høring og interessent må selv 
kontakte Rogaland Fylkeskommune/Haugesund 
kommune for informasjon rundt dette. 
Norconsult er engasjert i arbeidet med ny 
reguleringsplan.

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

1106/39/251:
27.09.1947 - Dokumentnr: 1138 - Bestemmelse 
om bebyggelse

09.03.1978 - Dokumentnr: 1047 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:39 Bnr:251 
Bestemmelse om vann/kloakkledning  
Bestemmelse om gjerde 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:39 Bnr:250 

15.03.2000 - Dokumentnr: 1071 - Leie av 
kontorlokaler
Leietid: 3 år 
Fra dato: 01/07-1999 
Leie: NOK 420 000 pr. år 
Rettighetshaver:  Imenco Technology AS 
Org.nr: 880 790 382 
Kan ikke framleies uten samtykke av  
hjemmelshaver/utleier  
Kan overdras uten samtykke av  
hjemmelshaver/utleier  
Bestemmelser om regulering av leien 
Bestemmelser om forlengelse 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:39 Bnr:250 m.fl. 

30.03.2000 - Dokumentnr: 1425 - Leieavtale
Leietid: 1 år 
Fra dato: 01/02-2000 
Leie: NOK 144 000 pr. år 
Rettighetshaver:  Apply Sørco Installasjon Pro 
Serv A 
Org.nr: 981 434 676 
Kan overdras uten samtykke av  
hjemmelshaver/utleier  
Bestemmelser om regulering av leien 
Bestemmelser om forlengelse 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:39 Bnr:250 m.fl. 

19.04.2001 - Dokumentnr: 1858 - Leie av 
kontorlokaler
Leietid: 1 år 
Fra dato: 01/01-2000 
Leie: NOK 300 000 pr. år 
Rettighetshaver:  Deepocean AS 
Org.nr: 980 722 805 
Bestemmelse om garasje/parkering  
Kan overdras uten samtykke av  
hjemmelshaver/utleier  
Kan ikke framleies uten samtykke av  
hjemmelshaver/utleier  
Bestemmelser om forlengelse 

Bestemmelser om regulering av leien 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:39 Bnr:250 m.fl. 

15.05.2001 - Dokumentnr: 2275 - Leieavtale
Leietid: 37 mnd 
Fra dato: 01/12-2000 
Leie: NOK 180 000 pr. år 
Rettighetshaver:  Fugro Rue AS 
Org.nr: 966 438 886 
Kan overdras uten samtykke av  
hjemmelshaver/utleier  
Kan ikke framleies uten samtykke av  
hjemmelshaver/utleier  
Bestemmelser om regulering av leien 
Bestemmelser om forlengelse 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:39 Bnr:250 m.fl. 

24.05.1910 - Dokumentnr: 900023 - Opprettelse 
av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE  

14.01.2009 - Dokumentnr: 26075 - 
Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet: 
Knr:1106 Gnr:39 Bnr:250 
Sammenslått med denne matrikkelenhet: 
Knr:1106 Gnr:39 Bnr:252 
Rettet iht tinglysingsloven § 18, vedtak av 
26.01.2009. JFT e.f.  

19.06.2009 - Dokumentnr: 442489 - 
Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1106 Gnr:39 Bnr:321 

11.06.2015 - Dokumentnr: 521078 - 
Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet: 
Knr:1106 Gnr:39 Bnr:321

Ferdigattest:
Foreligger ferdigattest for midlertidig rubbhall, 
datert 28.10.2020. Rubbhallen er leietaker 
Subseapartner sin.

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 

43RISØY STOLTENBERGGATA 1



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:
25.05.2022

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 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 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 
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. 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.

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. Kommunale opplysninger
2. Leieavtaler
3. Årsregnskap og skattemelding
4. Serviceavtaler
5. Leasingavtale møbler
6. MVA Justeringsforpliktelse
7. Tilstandsrapport

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Transaksjon:
Transaksjonen vil bli gjennomført som et salg 
av 100% av aksjene i Stoltenberg Eiendom 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, og fratrukket eventuell 
skatterabatt. Bud skal skal således inngis til 
eiendomsverdi. Endelig salg forutsetter 
styregodkjennelse.

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.

Forbehold:
Kjøpekontraktsstandard benyttes siste mal fra 
Forum for Næringsmeglere. Avvik fra denne skal 
særskilt fremkomme i bud.
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport

59



Tilstandsrapport

60



Tilstandsrapport
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Kommuneplan
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Reguleringsplan
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Grunnkart
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Reguleringsbestemmelser
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Oversiktskart
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Matrikkelrapport
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Matrikkelrapport
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Budskjema
For eiendommen: Stoltenberggata 1, 5527 HAUGESUND
Gnr. 39 Bnr. 251 i Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0455/21
basert på salgsoppgave datert 2020-12-04



82 RISØY STOLTENBERGGATA 1





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


