
Ekrene Næringspark 24 og 26, 5550 SVEIO

SVEIO

Næringseiendom med god  
profilering mot F47. En av to enheter  
utleid på langsiktig avtale. Lave  
driftskostnader.

 Tomt: 1539m²
Byggeår: 2014

Prisantydning

4 990 000,‑
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Adresse: Ekrene Næringspark 24 og 26, 5550 SVEIO
Nåværende eier: Uro Eiendom AS

Matrikkelnummer: Gnr. 72, Bnr. 255 i Sveio kommune.
Oppdragsnummer: 01220069
Oppdragsansvarlig/    ansvarlig megler: Vidar Opheim
Meglerforetak: Eiendomsmegler A AS, Org. nr. NO 893527702 MVA 



Boligtype: Kombinasjonslokale
Byggeår: 2014
Energimerke: Ikke angitt 
Tomtestørrelse: 1539m²
Eierform: Eiet
Parkering: Asfalterte parkeringsarealer på eiendommen. 
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Økonomi
Prisantydning
kr 4 990 000

Omkostninger
Kr 126 080
Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum 
Tinglysing pantedokument kr. 540,‑ 
Tinglysing skjøte kr. 540,‑
Gebyr e‑tinglysing kr. 250,‑ 
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at  
eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2,5%  
av endelig kjøpesum.

Totalt inkl. omk.
Kr 5 116 080

Kommunale avgifter
Kr 18 208 per 2020
Eigedomen har tilkomst via offentleg regulert veg. Offentlig vann og kloakk  
via private stikkledninger. 
Kommunale avgifter nr 26 kr 6751,‑
Kommunale avgifter nr 24 kr 11 457,‑ 
Forbruksgebyr vatn og avløp vert fakturert ein gong per år, og kjem i tillegg 
til  
oppgitte kommunale gebyr. Renovasjon: innleid container som tømmes 2‑3  
ganger årlig. Kostnad pr tømning ca kr 2500.‑, Ligningsverdi er av selger  
opplyst å være kr 6.624,000,‑ for år 2019. 



Næringseiendom med god  
profilering mot F47. En av to  
enheter utleid på langsiktig avtale.  
Lave driftskostnader.

B
es

kr
iv

el
se

 a
v 

bo
li

g



Beskrivelse
Moderne kontorbygg oppført for selger i 2014. Bygget består av to seksjoner med ca.  
samme areal i hver. Utleid seksjon inneholder innarbeidet legesenter/    ‑klinikk med  
langsiktig leieavtale. Ledig seksjon inneholder tidsmessige kontorer med 5‑6  
kontorplasser, møterom, kjøkken og toaletter. Parkeringsarealer på eiendommen.  
God profilering mot F47.

Ekrene Næringspark er i rask utvikling, og det er nå nesten utsolgt for tomter på  
området. 

Bygningsinformasjon
Lave ringmurer og isolert, støpt gulv på grunn. Bærende vegger hovedsaklig av 8+2  
tommers isolert bindingsverk som er platet og pusset. PVC‑vinduer. Takkonstruksjon av  
Q‑dekke. Se forøvrig "Kortfattet teknisk beskrivelse" datert 27.06.2014.

Innhold
Moderne kontorbygg oppført for selger i 2014. Bygget består av to seksjoner med ca  
samme areal i hver. Utleid seksjon inneholder innarbeidet legesenter/    ‑klinikk med  
langsiktig leieavtale. Ledig seksjon inneholder tidsmessige kontorer med 5‑6  
kontorplasser, møterom, kjøkken og toaletter. Parkeringsarealer på eiendommen.  
God profilering mot F47.

Ekrene Næringspark er i rask utvikling, og det er nå nesten utsolgt for tomter på  
området. 

Tidsmessig og vedlikeholdsvennlig standard. Full FDV‑dokumentasjon foreligger. 
‑ Lave energikostnader og valg av materialer gir lave driftskostnader.
‑ Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.
‑ 2 varmepumper i hver seksjon, ellers panelovner. Varmekabel i vannledning. 
‑ Meget godt lydisolert. Bygget med tanke på å kunne arbeide i ro og fred. 
‑ God parkering. 
‑ Tilkoblet fiber fra Haugaland Kraft. 
‑ Innbruddsalarm med varsling på mobil. Kan tilknyttes alarmsentral.
‑ Tilknyttet brannsentral Haugesund direkte.
‑ God profilering ved inngangen og på fasade mot FV47.

Del 1; Legeklinikk. Se vedlagte etasjeplan for beskrivelse av innhold. 
Del 2: Kontorer; Vindfang, toalett og HC‑toalett, bod, teknisk rom, foaje, kjøkken,  
møterom, 3 store kontorer med 5‑6 plasser. Se vedlagte planskisse (ikke målbar).  
Denne del er ikke meldt innredet til kommunen, men står i tegninger som disponibelt  
areal.

Ferdigattest
Ferdigattest gitt 04.11.2015: "Sluttkontrollen har ikkje avdekt feil som hindrar  
ferdigattest. Det vert i medhald av pbl § 21‑10 gjeve ferdigattest på bygningsnr  
300470386 gnr 72 bnr 255 Ekrene Næringspark 24 og 26." Innredningen i enhet 2 er  
utført noe senere av daværende leietaker. Selger kan her gi utfyllende opplysninger.

Oppvarming
Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Enkelte panelovner der dette er montert,  
kabler i gulv på toaletter. 



Tomt/    beskaffenhet
Oppmålingsstatus: Gnr. 72 bnr. 255 blei oppretta med oppmålingsforretning  
19.12.2014. Matrikkelen viser eit utrekna areal på 1539.8 m2. 

Tomtetype
Eiet

Tomtestørrelse
1539 kvm

Beliggenhet
Ekrene Næringspark med god profilering mot FV47. Næringsparken er i rask utvikling,  
og nesten alle næringsarealene er nå solgt til aktører som har/    planlegger å etablere  
seg. Moderne boligområde under videre utbygging i gangavstand. Fra  
næringsparken er det 7‑8 kilometer til Kvala i Haugesund. Samme distanse til Sveio  
sentrum. Bussforbindelser begge veier.

Adkomst
Kun 10‑12 minutters kjøring fra Flotmyr. Følg FV 47 (Tittelsnesvegen) fra Haugesund  
mot Sveio. Ca 1,2 km etter fylkesgrensen til Hordaland, ta av til høyre ved Ekrene  
næringspark og ta så til venstre. Følg veien rundt første næringsbygg og ta så til  
venstre. 

Regulering
Planstatus: Eigedomen er omfatta av to reguleringsplanar. Føringane for arealbruken  
(plankart og føresegner) ligg i reguleringsplanen for Ekrene næringspark. I tillegg ligg  
det føre godkjent reguleringsplan for ny fylkesveg Fv 47, som dekker i stort sett heile  
eigedomen. Reguleringsplanen for fylkesvegen blei sist vedteken og gjeld framfor  
den eldre planen. Denne viser likevel i føresegnene at gjeldande plan (Ekrene  
næringspark) fortsett skal gjelda, men den har nokre nye avgrensingar/    byggjegrenser  
mot framtidig ny fylkesveg.
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Diverse
Kjøper er selv ansvarlig for eventuell konsesjon og andre myndighetskrav, herunder at  
eiendommen kan anvendes som forutsatt av kjøper. 

Sentrale lover
Næringseiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er  
basert på de opplysninger selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt  
opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.  
Som kjøpekontrakt benyttes standard kjøpekontrakt utarbeidet av Eiendomsmegler  
A.

Eiendommen selges som den er etter avhendingsloven § 3‑9. Avhendingsloven § 3‑9  
fravikes imidlertid slik at kjøper overtar det fulle ansvar for skjulte feil og mangler.  
Selger har dog plikt til å opplyse om skjulte feil og mangler som selger kjenner til.  
Selger er ikke kjent med at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Selger er heller ikke  
kjent med ufullstendigheter eller feil i salgsoppgaven og vedlagte dokumentasjon.  
Dersom salgsoppgaven skulle vise seg å mangle relevant informasjon eller inneholde  
uriktig informasjon som selger ikke var kjent med eller hadde grunnlag for å korrigere,  
kan kjøper ikke rette noe form for krav mot selger etter avhendingslovens §§ 3‑7 og  
3‑8. Kjøper kan kun påberope mangler etter avhendingslovens § 3‑7 og § 3‑8 i de  
tilfeller selger har opptrådt svikaktig eller forsettlig, og bestemmelsenes øvrige vilkår er  
oppfylt.

Kjøper plikter å oppfylle sin undersøkelsesplikt etter avhendingsloven § 3‑10. Dersom  
det er behov for avklaringer anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler  
eller en fagkyndig før det legges inn bud.

Avhendingslovens § 4‑19 fravikes i sin helhet. Reklamasjon må finne sted snarest etter  
at kjøper oppdager eller bør oppdage et eventuelt avtalebrudd, og under enhver  
omstendighet senest ett ‑ 1 ‑ år etter avtalt overtakelse.

En forutsetning for salget er at skjøtet på eiendommen tinglyses på kjøper i  
forbindelse med overtakelsen.

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.

Bestemmelsene i Eiendomsmeglingsloven § 4‑4, § 6‑2, § 6‑4, § 6‑5, § 6‑7 til § 6‑10 og  
kapittel 7 og § 8‑8 fravikes jf. eiendomsmeglingsloven § 1‑4 tredje ledd.

Leieavtalen for utleid seksjon reguleres av Husleieloven. §§ 2‑15, 3‑5, 3‑6, 3‑8, 4‑3,  
5‑4 første ledd, 8‑4, 8‑5 og 8‑6 annet ledd og 10‑5 fravikes. For øvrig er det leieavtalen  
som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av  
husleielovens fravikelige regler. 

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking /     kjøpers innbetaling
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre  
kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på  
bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet  
identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om  
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kundeforholdets formål og tilsiktede art.

 Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere  
kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

 Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i  
en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

 Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med  
en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til  
å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.  
Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering
Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av  
Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes og Aakra Sparebank sine  
rådgivere.

Budgiving
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"‑knappen på våre annonser for å  
registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere  
budet elektronisk.

Fremgangsmåte ved budgivning
Benytt "Gi bud"‑knappen i finnannonse for å legge inn bud på en eiendom. Registrer  
deg med legitimasjon og signatur, og du kan benytte din innlogging til å legge inn  
bud på hvilken som helst av Eiendomsmegler A sine eiendommer. Din identitet og  
signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt  
beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Du mottar  
en SMS‑kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Registrer  
budforhøyelser ved å logge inn på nytt brukernavn og passord. Du kan også sende  
svar til SMS‑kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud  
gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som  
mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter  
siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver  
når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste  
ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på  
eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i  
budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for  
at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter,  
må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet  
før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på  
minimum 30 minutter fra budet inngis.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel  
er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en  



kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt  
salgsoppgaven.

Vedlegg
Vedlegg som ligger lastet opp på www.finn.no; etasjeplan‑, fasade og snittegninger,  
planskisse seksjon 2, ferdigattest, målebrev, eiendomskart, reguleringskart og  
‑bestemmelser for hhv Ekrene Næringspark og FV47, kommunale avgifter/     
eiendomsskatt. Om du mener noen av vedleggene mangler, ta kontakt med megler.  
Vedlegg som fås ved å kontakte megler; Kortfattet teknisk beskrivelse datert  
27.06.2014.

Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven
Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av  
eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Meglerfirmaets vederlag fra oppdragsgiver
Prosentprovisjon med 2 % av kjøpesum 
Markedsføringspakke kr 19 900,‑ 
Oppgjørsgebyr kr 9 900,‑ 
Tilretteleggingsgebyr kr 9 900,‑ 
Fotopakke m/    luftfoto, video og 3D‑tegning kr 8 500,‑ 
Dokumentinnhenting og tinglysing kr 6 800,‑ 

Salgsgaranti: inget salg ‑ ingen regning ‑ heller ingen bindingstid

Kontaktperson
Vidar Opheim
Eiendomsmegler
vidar@em‑a.no
Tlf: 926 62 816

Salgsoppgavedato
Dette dokumentet ble lagret 13.12.2022
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Fra: Råsberg, Kristian 
Sendt: 4. november 2015 09:54 
Til: post@kolstoe.net 
Kopi: arve.gustavsen@online.no; aase.gustavsen@hotmail.com 
Emne: Ferdigattest gnr 72 bnr 255 
 
Me syner til søknad om ferdigattest motteken 21.10.15. 
 
Ansvarleg søkar: Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS 
Tiltakshavar: Uro Sør AS 
Tiltakstype: Klinikk/legekontor, bygningstypekode 731. 
 
Sluttkontrollen har ikkje avdekt feil som hindrar ferdigattest. Det vert i medhald av pbl § 21-10 gjeve 
ferdigattest på bygningsnr 300470386 gnr 72 bnr 255 Ekrene Næringspark 24 og 26. 
 
 
Med helsing 
 
Kristian Råsberg 
rådgjevar plan og næring 
Telefon:  53 74 80 58 
Mobil:  416 39 391 
E-post: krras@sveio.kommune.no <mailto:krras@sveio.kommune.no>   
 

 
Telefon sentralbord:  53 74 80 00 
www.sveio.kommune.no <http://www.sveio.kommune.no/> 
postmottak@sveio.kommune.no <mailto:postmottak@sveio.kommune.no> 
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§ 1. PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING 

Reguleringsplanen er en detaljreguleringsplan etter Plan- og bygningsloven § 12-3.  

Planen skal legge til rette for utbedring/omlegging av fv. 47 fra Fagerheim – Ekrene, for å bidra til bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet på strekningen.  

Det regulerte området er vist med plangrense på følgende plankart: 

› R008 – R011 i Sveio kommune, datert 23.11.2018 

Plankartene er i målestokk 1:1000 (format A1) 

Planen vil erstatte deler av følgende reguleringsplaner: 

› Planid 2008-002 Reguleringsplan for gnr/ bnr. 72/66 Ekrene næringspark, vedtatt 05.05.2008. 
› Planid 2013-001 Mindre endring for reguleringsplan for Ekrene øst, gnr/bnr 72/1 m.fl, vedtatt 

12.12.2012. 
› Planid 2007-007 Reguleringsplan for gnr/ bnr. 72/1 Viksefjorden brygge, vedtatt 22.05.2007. 

 

§ 2. REGULERINGSFORMÅL 

Området reguleres til følgende formål, jf. Plan- og bygningsloven § 12-5: 

2.1 Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5 nr.1) 

› Boligbebyggelse (B) 
› Energianlegg (BE) 
› Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB) 

2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2) 

› Kjøreveg (SKV) 
› Fortau (SF)  
› Gang-/sykkelveg (SGS) 
› Gangveg/gangareal (SGG)  
› Annen veggrunn - tekniske anlegg (SVT) 
› Annen veggrunn - grøntareal (SVG) 
› Kollektivholdeplass (SKH) 
› Pendler-/innfartsparkering (SPI)  

2.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5 nr.5) 

› LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L) 
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2.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 nr.6) 

› Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV) 

2.5 Hensynssoner, (PBL § 12-6) 

Innenfor planområdet gjelder følgende hensynssoner, jf. Plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-6 og 
11-8: 

› Sikringssone (PBL § 11-8 a) 
a ) Frisikt 

 
› Faresoner (PBL § 11-8 a) 

a ) Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 
 

› Soner med angitte særlige hensyn (PBL § 11-8 c) 
c ) Bevaring av kulturmiljø (H570) 

 
2.6 Bestemmelsesområder (PBL § 12-7 nr. 1 og nr.12) 

Innenfor planområdet gjelder følgende bestemmelsesområder, jf. Plan- og bygningslovens (PBL) 
§§ 12-7 nr. 1: 

› Midlertidig anlegg- og riggområde 
 

§ 3. FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Plankrav 

a) Før oppstart av anleggsarbeidet skal det utarbeides planer for anleggsperioden som viser bruk 
og sikring av rigg- og anleggsområder, sikrer god trafikkflyt, trafikksikkerhet og 
tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Planene skal godkjennes av Statens vegvesen.  

b) I byggeplan skal det utarbeides rigg- og marksikringsplan (Z-tegninger) for planområdet.  

c) Det skal utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan). YM-planen skal på en systematisk måte 
redegjøre for ivaretagelse av krav og føringer for det ytre miljøet i prosjekteringen og gjennom 
anleggsperioden. 

3.2 Tilgjengelighet / universell utforming 

Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som hovedregel 
sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot diskriminering på 
grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), teknisk forskrift og 
gjeldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q-29/2010 om universell utforming).  

3.3 Støy og annen forurensning 
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Innenfor planområdet skal støy og annen forurensning tilfredsstille kravene som er gitt i gjeldende 
lovverk, forskrifter og retningslinjer. 

Plassering og utstrekning av støytiltak (langsgående støyskjermer og støyvoller) fremgår av 
plankartet. Det tillates mindre justeringer av størrelse og plassering av støytiltakene i planen 
dersom nyere støyvurderinger anbefaler dette. 

3.4 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk 
fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturminnemyndighetene varsles som omtalt i 
lov om kulturminner §8, 2. ledd. 

3.5 Terrengbehandling 

Terrenginngrep i forbindelse med tiltak innenfor planområdet skal skje så skånsomt som mulig. 
Ved gjennomføring av veganlegget skal det utarbeides detaljerte planer (O- tegninger), for 
terrengbehandling og landskapsforming. Planene skal redegjøre for eksisterende og nytt terreng og 
vegetasjonsbruk. Der eks. vegetasjon er fjernet skal naturlig revegetering igangsettes så fort som 
mulig. Biolog eller person med tilsvarende fagkunnskaper må konsulteres i forbindelse med 
revegetering.  

3.6 Justering av underformål for "Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur" 

Innenfor hovedformålet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tillates det mindre justeringer 
mellom underformål dersom justeringene skaper en mer funksjonell veg- og trafikksituasjon, 
samtidig som opprinnelige hensyn tilfredsstilles. Kommunal plan- og vegmyndighet skal orienteres 
om endringene som utføres. 

3.7 Svartelistearter 

Ved graving i områder med forekomster av svartelistearter (plantearter med høy og svært høy 
økologisk risiko), skal maskiner og utstyr brukt til dette arbeidet rengjøres på stedet, og før de 
benyttes andre steder. Masser inneholdende levedyktig plantemateriale fra svartelistearter er å anse 
som forurenset. Massene kan benyttes innenfor anleggsområdet, men ikke på steder som er fri for 
artene. 

§ 4. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 nr.1) 

4.1 Boligbebyggelse (B03) 

a) For felt B03 skal planbestemmelser for "Reguleringsplan for Ekrene øst, gnr/bnr 72/1 m.fl.", 
revisjon 12.12.2012 gjelde for arealer innenfor formålet. Byggegrenser vist i plankart for 
detaljreguleringsplan for "Fv. 47 Fagerheim – Ekrene", skal likevel være gjeldene.  
 

4.2 Energianlegg - nettstasjon (BE) 
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a) Innenfor formålet kan det oppføres nødvendige tekniske installasjoner og bygg.  

4.3 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB 01-05) 

a) Innenfor BKB skal planbestemmelsene for "Reguleringsplan for gnr/ bnr. 72/66 Ekrene 
næringspark", vedtatt 05.05.2008 gjelde for arealer innenfor formålet. Byggegrenser vist i 
plankart for detaljreguleringsplan for "Fv. 47 Fagerheim – Ekrene", skal likevel være gjeldene. 

b) For felt BKB01 - BKB02 og BKB04 -BKB05 skal planbestemmelser knyttet til formålet 
"Forretning/kontor/lager" i "Reguleringsplan for gnr/ bnr. 72/66 Ekrene næringspark", vedtatt 
05.05.2008 gjelde.  

c) For felt BKB03 skal planbestemmelser knyttet til formålet "Forretning/kontor/lager/industri" i 
"Reguleringsplan for gnr/ bnr. 72/66 Ekrene næringspark", vedtatt 05.05.2008 gjelde.  

 
§ 5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12-5 nr.2) 

5.1 Fellesbestemmelser 

Det skal utarbeides teknisk plan for arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i 
byggeplan. 

Ved utarbeidelse av teknisk plan, skal Statens vegvesen involvere Sveio kommune ved utforming 
av løsninger for teknisk infrastruktur.  

5.2 Kjøreveg (o_SKV) 

a) Arealer innenfor formålet o_SKV er offentlig veg. 

b) Vegen skal opparbeides i tråd med teknisk plan. 

c) Arealer innenfor formålet SKV: 

› SKV22 skal være privat veg og sikre tilkomst til gnr. 72, bnr. 5. 
 

5.3 Fortau (o_SF) 

Formålet skal være offentlig fortau.  

5.4 Gang-/sykkelveg (o_SGS) 

Formålet skal være offentlig gang- og sykkelveg.  

5.5 Gangveg/gangareal (o_SGG) 

Formålet skal være offentlig gangveg/gangareal.  
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5.6 Annen veggrunn - tekniske anlegg (o_SVT) 

Formålet skal være offentlig og benyttes til nødvendige tekniske anlegg langs offentlig vegareal. 

5.7 Annen veggrunn - grøntareal (o_SVG) 

a) Arealer regulert som annen veggrunn - grøntareal er offentlige, og kan benyttes som areal for 
støyskjerm/-voll, skrånings-/skjæringsutslag, riggområde og midlertidig masselager. Det 
tillates etablert rekkverk, sikringsgjerder og viltgjerder ved behov. Arealer innen formålet skal 
vises i beplantningsplaner i byggeplan (O-tegninger), og opparbeides i tråd med O-tegningene.  

b) Arealer innenfor annen veggrunn – grøntareal skal være opparbeidet senest 1 år etter at 
anlegget tas i bruk.   

5.8 Kollektivholdeplass (o_SKH) 

Områdene merket o_SKH reguleres til offentlig kollektivholdeplass. Innenfor områdene tillates det 
å oppføre plattform, leskur, sykkelparkering, informasjonsutstyr, og annet relevant utstyr eller 
innretninger for kollektivholdeplass 

5.9 Pendler-/ innfartsparkering (o_SPI 2) 

a) Det kan opparbeides offentlige parkeringsplasser innenfor formålet. Utforming av 
parkeringsplass skal vises i O-tegninger.  

b) 5 % av p-plassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede, og ha bredde på minst 4,5 m. 

c) Det skal opparbeides minimum 10 sykkelparkeringsplasser under tak innenfor formålet i 
samsvar med O-tegninger. Sykler skal kunne låses fast.  

d) Innenfor formålet kan det tillates etablert anlegg, konstruksjoner og installasjoner som bygger 
opp under funksjonen.  

§ 6. LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (PBL §12-5 nr.5) 

6.1 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag  

a) I YM-planen må det beskrives hvordan det skal unngås forurensning av dyrka areal i 
anleggsfasen. 

§ 7. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL §12-5 nr.6) 

7.1 Friluftsområde sjø og vassdrag (VFV) 
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a) Vann fra anleggsområder må ikke ledes direkte til vassdrag, uten at det renses via 
sedimentasjonsdammer eller lignende. Rensetiltak og valg av utslippspunkt skal komme klart 
fram av YM-plan. 

Før arbeid i kantsonen begynner, skal det utarbeides en detaljert plan for hvordan 
rekonstruksjon skal skje, og hvordan arbeid skal gjennomføres for å minimaliserer inngrep. 
Tiltak skal fastsettes i YM–planen.  

§ 8. HENSYNSSONER (PBL §§12-6 og 11-8) 

8.1 Sikringssone (PBL § 11-8 a)  

a) Frisikt (H140_1) 

Innenfor frisiktsoner skal det være fri sikt 0,5 m over tilstøtende vegbane. 

8.2 Faresoner (PBL § 12-6, og 11-8 a) 

Faresone H370 omfatter område for høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) med sikringssone.  

8.3 Hensynssone (PBL §11-8 c) 

a) Bevaring av kulturmiljø (H570_1) 

Kulturminnet Søre Våge steinhvelvsbru og nærliggende areal, reguleres til hensynssone 
bevaring (H570_1) 

§ 9. BESTEMMELSESOMRÅDE (PBL § 12-7) 

9.1 Midlertidig anlegg- og riggområde (PBL § 12-7 nr.1) (#1, 3 og 5) 

a) Områder som er merket som midlertidig anlegg- og riggområde på plankartet kan benyttes til 
virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften. I områdene kan det bygges anleggsveger, og 
det kan midlertidig lagres jord og steinmasser.  

b) Arealer innen formålet skal vises i beplantningsplaner i byggeplan (O-tegninger), og 
opparbeides i tråd med O-tegningene. 

c) I områder hvor midlertidig anleggsområde etableres på eksisterende dyrka mark, skal det før 
oppstart av anleggsarbeider vurderes og gjennomføres nødvendige tiltak for å sikre dyrka 
mark mot forurensning og annen skade som følge av tiltaket.  

d) På midlertidig rigg- og anleggsområde, der reguleringsformålet er landbruk, skal all matjord 
på eksisterende landbruksareal tas av og lagres i egne ranker. Rankene skal være maks 2 meter 
høye, og maks 8 meter brede. Matjorda skal legges tilbake senest innen ett år etter at anlegget 
er tatt i bruk. Dybden på matjordlaget skal være slik det var før området ble avdekket og 
benyttet til rigg- og anleggsområde. 
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For områder som skal tilbakeføres til dyrket mark, skal personell med landbruksfaglig 
kompetanse rådføres for å minimalisere skaden på arealene i anleggsperioden og for å lage 
arbeidsbeskrivelser for oppbygging av nytt terreng 

e) Regulering som anleggs- og riggområde opphører når anlegget er ferdig. Senest 1 år etter at 
anlegget er tatt i bruk, skal områdene være satt i stand i henhold til O-tegninger og plankart. 
Reguleringsformålet midlertidig anleggsområde opphører når kommunen har fått skriftlig 
melding om at anlegget eller deler av dette er ferdigstilt, og at det er truffet vedtak om opphør 
av den midlertidige reguleringen. 

§ 10.REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12-7, nr.10) 

a) YM- plan og rigg- og marksikringsplan skal være utarbeidet før anleggsarbeidet starter. 
Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan 
igangsettes. 

b) Før vegtiltaket kan tas i bruk, skal midlertidig anlegg- og riggområde være opparbeidet i 
samsvar med detaljert byggeplan (O-tegninger) Terrengbehandling/-bearbeiding skal 
opparbeides samtidig med veganlegget og skal være gjennomført senest 1 år etter at 
veganlegget er tatt i bruk. 

c) Beplantning skal opparbeides samtidig med veganlegget og være ferdigstilt senest 1 år etter at 
veganlegget er åpnet.  

d) Nødvendige støyskjermingstiltak skal være ferdigstilt senest ved åpning av veganleggene. 

e) Før igangsetting av anleggsfasen må det utføres ny registrering av utbredelse av aktuelle 
svartlistearter. 

f) Ved inngrep i dyrka mark må Mattilsynet lokalt kontaktes med hensyn til eventuelle 
planteskadegjørere som skadelige virus, bakterier, sopp eller parasittiske dyr. Dersom 
planteskadegjørere ikke er kartlagt på berørte jordareal må det tas jord- eller planteprøver for å 
fastslå status for planteskadegjørere før flytting av jord kan skje. 

g) Det forutsettes at alle eksisterende veger med tilhørende konstruksjoner fjernes der disse ikke 
lenger fyller en funksjon som veganlegg. Terrenget skal tilbakeføres slik det framgår av O-
tegningene. Områdene skal være istandsatt innen 1 år etter at veganlegget er tatt i bruk.  

h) Miljøtekniske grunnundersøkelser, jfr. PBL § 12-7, 1 ledd nr. 12 

Før igangsetting av tiltak som berører eksisterende veggrunn eller annen grunn med mistanke 
om forurensning, skal det gjennomføres miljøtekniske grunnundersøkelser. Dersom 
grunnundersøkelsene viser at grunnen er forurenset, skal det utarbeides tiltaksplan for 
håndtering av forurensede masser. Denne skal godkjennes av forurensningsmyndighet før 
igangsetting. 











Les alt om boligkjøperforsikring på

eiendom.soderbergpartners.no

Boligkjøperforsikring

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos Gar-Bo Försäkring AB. 

*Det tas forbehold om pris- og vilkårsendringer. 

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette  
koste deg både tid og penger.

Spar 
verdifull 
tid 

Unngå 
bekymring 
og stress

Få 
advokatkostnadene 
dekket

med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender hvis du 

oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og 

jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. De står klare til å hjelpe

deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre

deg for egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

NÅR 
Du kjøper forsikringen  

når du kjøper en brukt 

bolig. Da gjelder  

avhendingsloven. 

HVOR 
Du kjøper forsikringen 

via en digital bestillings- 

løsning i etterkant av 

budaksept, eller hos 

eiendomsmegler senest 

ved kontraktsmøte. 

HVORDAN 
Forsikringsbevis og  

 vilkår sendes per 

e-post.

Pris:

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom:

Kr 6 000
Seksjonert eiendom/aksjebolig:

Kr 8 500
Enebolig/fritid/tomt:

Kr 12 400

Få hjelpen
du trenger!

Til deg som 
kjøper bolig

Få hjelpen
du trenger!



Det betyr å regelmessig levere arbeid til karakteren A.

For å klare det, kreves mye hardt arbeid, gode forberedelser, 

bred annonsering, fullt fokus, relevant erfaring og en aldri så 

liten dose talent.

Vi er
Eiendomsmegler A

Vi i Eiendomsmegler A  
prøver å leve opp til navnet 
vårt hver bidige dag. 





Forbrukerinformasjon 
om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, 

Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved 

Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmegler-

foretakenes Forening og Norges Eiendomsmegler-

forbund, på grunnlag av blant annet forskrift om 

eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som 

forbrukermyndighetene og organisasjonene an-

befaler benyttet ved budgivning på eiendommen. 

Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de vik-

tigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres 

budgiver til sette seg inn i all relevant informasjon 

om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave 

og teknisk rapport med vedlegg.

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i 
forbindelse med ikrafttredelse av endringer i 
eiendomsmeglingsforskriften.

Norges Eiendomsforbund

firmapost@nef.no

nef.no



1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle 

bud på eiendommen, herunder om relevante 

forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som for-

midler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til 

skriftlighet gjelder også budforhøyelser og mot-

bud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling 

av bud til oppdragsgiver skal megler innhente 

gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. 

Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for 

budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis 

BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes 

også elektroniske meldinger som e-post og SMS 

når informasjonen i disse er tilgjengelig også for 

ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse 

(eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers 

kontaktinformasjon, finansieringsplan, aksept-

frist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold 

som for eksempel usikker finansiering, salg av 

nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud 

med forbehold bli akseptert før forbeholdet er 

avklart. Konferer gjerne med megler før bud 

avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig 

avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. 

der oppdragsgiver er forbruker) skal megler-

en ikke formidle bud med kortere akseptfrist 

enn 12.00 første virkedag etter siste annonserte 

visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke 

sette en kortere akseptfrist enn at megler har 

mulighet til, så langt det er nødvendig, å ori-

entere oppdragsgiver, budgivere og øvrige 

interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke 

gis bud som diskriminerer eller utelukker andre 

budgivere. Dersom bud inngis med en frist som 

åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle 

budrunden på en forsvarlig måte som sikrer 

oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig 

grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fra-

råde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det 

enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet 

er gitt innenfor fristene i punkt 4.

Gjennomføring av budgivning

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og 

mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye 

og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler 

skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor 

budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom 

en budrunde avsluttes uten at handel er kommet 

i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjour-

nalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger 

uten ugrunnet opphold etter at handel er kom-

met i stand. Dersom det er viktig for budgiver 

å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes 

gjennom fullmektig.

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av 

fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har 

formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger 

har fått kunnskap om budet), kan budet ikke 

kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver 

frem til akseptfristens utløp, med mindre budet 

før denne tid avslås av selger eller budgiver får 

melding om at eiendommen er solgt til en annen 

(man bør derfor ikke gi bud på flere eiendom-

mer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe 

flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere 

ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til 

å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til 

budgiver innen akseptfristens utløp er det inn-

gått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper 

(såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende 

tilbud som medfører at det foreligger en avtale 

om salg av eiendommen dersom budet i rett tid 

aksepteres av kjøper.

liktige avtalerettslige forhold



Et lite råd

Å kjøpe bolig er en av de største investeringene du gjør i løpet av livet. �oligen du

kjøper skal mest sannsynlig være hjemmet ditt i flere år fremover.

Vi råder deg derfor til å ta en god gjennomgang av økonomien din, slik at du får lagt et

godt grunnlag for boligkjøpsprosessen. Dette vil vi gjerne hjelpe deg med og inviterer

deg herved på en kaffedrøs for å gi deg gode råd og hjelp til å kartlegge planer, mål og

muligheter.

Som lokal sparebank har vi korte beslutningsprosesser, noe som gjør at vi fort kan

innvilge lånesøknaden din. Slik sikrer vi at du har finansieringen på plass før du går på

visning. Da er du klar til å by når den rette boligen dukker opp, og du slipper å gå glipp

av drømmehjemmet fordi du ikke var klar til å delta i budrunden.

La oss derfor ta en prat og aller helst et møte - slik at vi kan hjelpe deg å realisere

boligdrømmen. 

Du treffer Johnny Årekol på telefon 52 70 5� 68 og mobil 926 37 789 

eller på mail johnny.aarekol@haugesund-sparebank.no

Snakk med oss

før du k�ø�er �oli
 

– det lønner seg

Lokal, nær og personlig

Johnny Årekol  



FINANSIERINGSPLAN
Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller å forkaste ethvert bud. Likeledes er 
undertegnede klar over at budet er bindende for meg/oss når det kommer til selgers kunnskap. 
Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. 
Undertegnede er kjent med at bud kan kreves fremlagt av kjøper ref. regler for budgivning.

Låneinstitusjon

Referanse

Nåværende bud er bindende for undertegnede til og med den overtagelsesdato

Ønsket 
overtagelsesdato

kl
(Budet er bindende til kl 16.00 denne dag, hvis annet klokkeslett ikke er angitt).

Kjøpesum kr

Navn

Adresse

Postnr/sted

E-post

Telefon

Personnr.

Signatur/ 

sted/dato

Eventuelle 

forbehold

Kopi av legitimasjon

Eiendomsmegler A, Haraldsgata 117, 5527 Haugesund. Postboks 450, 5501 Haugesund. T: 52 80 43 00

UNDERTEGNEDE INNGIR FØLGENDE BUD PÅ OVERNEMNTE EIENDOM:

BUDSKJEMA

EKRENE NÆRINGSPARK 24 OG 26, 5550  
Gnr. 72, Bnr. 255 i Sveio kommune.
Oppdragsnr: 01220069 Vidar Opheim, +47 926 62 816




