
Prisant: 4 790 000 + omkNæringsseksjon til salgs
Norevegen 30, 5542 Karmsund
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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



NOREVEGEN 30KARMSUND

Jan Audun Lutro
Næringsmegler/Eiendomsmegler MNEF

T: 90 22 22 91

Jan.audun@meglerhuset-rele.no

Jan Audun Lutro er daglig leder og 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 - Norevegen 30

Eiendommen
Bilder  -  Eiendomsinfo
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Kombinasjonslokale

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 148 Bnr. 885 Snr. 2 i Karmøy

kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 4 790 000 + omk.

BTA: 

Bta: 455 m2

TOMT: 

Areal: 2164 m2



Høydepunkter

Praktisk 
næringsseksjon til 
salgs på Norheim

Næringsseksjon i pulserende bygg sentralt i Norheim næringspark. Bygget ble oppført i 

2001. Det ble i 2018 skiftet ut alle vinduer i bygget. 

Seksjonen er på 455 m2 bra og inneholder:

-1.etasje 395 m2 bta med proffutsalg, kontor, gang, wc-rom, spiserom, bod, lager, lager 

etg.høyde 7,2 m., wc-rom i tilknytning til lager. Port til lager i butikk.

-Mesanin 60 m2

Lagerdelen har dobbel takhøyde (Ca. 7,2 meter) med port (ca. 3,5 x 3,5 meter). Fliser i 

butikkdel. Betonggulv i lagerdel. Innkjørsel til parkeringsplass og lagerdel er felles.

Seksjonen kan fint brukes av to brukere. Butikkdel er utleid. Lagerhall fristilles ved salg.

Eiendomsselskapet Norevegen 30 AS selges.
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Butikk
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Port til lager i butikk
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Kontor/spiserom
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Lagerdel med dobbel takhøyde (Ca. 7,2 meter)
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Eiendommen

Standard:
Det medfølger tilstandsrapport som beskriver 
eiendommens tilstand. Utdrag fra 
tilstandsrapportens konklusjon:

"Seksjonen ligger på 1. etasje i den ene enden 
av en bygning oppført med 1. etasje og 2. 
etasje og flere seksjoner. Deler av lager rom 
med dobbel etasjehøyde har mesanin. 
Yttervegger er oppført i bindingsverk av tre. 
Kledd med tegl stein og fasadeplater. Flatt tak 
oppført av selvbærende stålplater. Isolert og 
tekket på utside. Platene er opplagret på 
fagverksdragere og skillevegger mellom 
seksjonene. Konstruksjoner og utvendige 
overflater er fra byggeår og framstår som godt 
vedlikeholdt. Vinduene er nye. Seksjonen har 
vært leid ut i senere tid og er blitt tilpasset 
dagens bruk. Store deler av innvendige 
overflater var tildekket ved befaring, men 
synlige overflater i butikkdelen framstår som 
godt vedlikeholdt. Noe mer slitasje i lager rom 
med dobbel etasje høyde. Skade på vegg flater 
og slitasje på wc-rom."

Beliggenhet:
Seksjon beliggende i attraktive Norheim 
Næringspark, i nærhet til E134 og T-
forbindelsen. Beliggende vis a vis Bavaria.

Hvitvaskingsreglene:
Eiendomsmeglere er underlagt lov om 
hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til 
Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om 
hvitvasking innehar også strenge regler om 
kontroll av legitimasjon fra alle parter i 
handelen, herunder, selger, kjøper og 
fullmektiger for disse.

Tomtebeskrivelse:
Felles tomt. Opparbeidet med asfalt og bedd.

Vei, vann og kloakk:
Offentlig vann/avløp. Kommunal vei frem til 
tomt. Privat vei inn til eiendommen.

Parkering:
5(6) parkeringsplasser til seksjonen, samt 
uteareal til lager på bakside.

Adresse:
Norevegen 30, 5542 Karmsund

Oppdragsnummer:
1-0007/20

Byggeår:
2001

Areal:
BTA: 455 m2

Tomt:
2164 m2
Felles tomt. Opparbeidet med asfalt og bedd.

Diverse:
Ihht aksjelovens § 8-10 må kjøper avklare 
finansiering i forkant av bud, da loven er endret 
fra og med 2020. Eva forbehold må tas med i 
bud.
Seksjonen avviker fra opprinnelige godkjente 
tegninger. 
Det er minusmåler på lager, da det er en 
strømmåler til seksjonen.

Selger/Utleier:
Haugesund Flis Holding AS

Hjemmelshaver:
Norevegen 30 AS

Matrikkelnr.:
Gnr. 148 Bnr. 885 Snr. 2 i Karmøy kommune

Regulering:
Eiendommen ligger i regulert område 
"Næringsområde B" med formål 
forretning/kontor/industri. I kommuneplan ligger 
den i et område for næringsbebyggelse. 
Interessent plikter å sette seg inn i 
reguleringsplan samt godkjent bruk av 
seksjonen.

Offentlige avgifter:
Kr. 4 586,- (2019)

De kommunale avgiftene er variable og 
avhenger av vannforbruk. Avvik vil forekomme.

Eiendomsskatt: Kr 25 792,- (2019) 

Eiendomsskatt belastes sameie og faktureres 
hver seksjonseier fra sameiet. 

Leieforhold:
Årlige leieinntekter: Kr. 307 848,-

Lakkspesialisten leier butikkdelen. Leien varer 
frem til 31.12.2022, men kan gjensidig sies opp 
med 6 mnd varsel. 
Høytlager fristilles ved salg.
Kontakt megler for leieavtale.

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

04.10.1999 - Dokumentnr: 7079 - 
Erklæring/avtale
Karmøy kommunes salgsvilkår gjelder  
Overført fra: Knr:1149 Gnr:148 Bnr:885 
Gjelder denne registerenheten med flere 

24.01.2005 - Dokumentnr: 680 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 2 
Formål: Uoppgitt 
Sameiebrøk: 1015/1255 

04.03.2005 - Dokumentnr: 1973 - Resek/deling 
av seksjon
Seksjon som deles: 
Snr: 2 
Formål: Uoppgitt 
Sameiebrøk: 1015/1255 
Ny seksjon: 
Snr: 2 
Formål: Næring 
Sameiebrøk: 423/1255 

Prisantydning:
4 790 000,-

Visning:
Ferdigattest: 15.03.2001.

Nybygg. Annen forretningsbygning eller bygning 
som tjener som slik.

Oppvarming:
Elektrisk.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.
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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.

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. 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 6 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.

Salgsoppgavedato:
23.01.2020

Kontaktinfo
Jan Audun Lutro
M: 90 22 22 91
E: jan.audun@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Vedlegg til salgsoppgaven:
1. Kommunale opplysninger
2. Årsregnskap og skattemelding Norevegen 30 
AS
3. Leieavtale
4. Mal kjøpekontrakt (ved avvik må kjøper ta 
forbehold ved bud).
5. Tilstandsrapportv
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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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Grunnkart
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Budskjema
For eiendommen: Norevegen 30, 5542 Karmsund
Gnr. 148 Bnr. 885 Snr. 2 i Karmøy
Oppdragsnummer: 1-0007/20
basert på salgsoppgave datert 2017-12-06
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Jan Audun Lutro  /  T: 90 22 22 91  /  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


