
Stor næringstomt sentralt beliggende 
pa  Hellvik 

Eigersund Næring og Havn KF selger næringstomt på Sandarnes på Hellvik i Eigersund kommune.  

Adresse 
Jærveien 
4375 Hellvik 

Matrikkel 
Gnr. 60 bnr. 445 i Eigersund kommune 

Prisinformasjon 
Tomtepris 2 000 000 kr 
Omkostninger 51 342 kr 
Totalpris 2 051 342 kr 

 



Informasjon om eiendom 

Tomteareal 
61 727 m² (eiet) 

Type 
Næringstomt Selveier. Eiendom er en ubebygget råtomt. 

Beliggenhet, adkomst 
Næringstomten ligger på Sandarnes på Hellvik i Eigersund kommune. Umiddelbar nærhet til ny R-44. 
Eiendommen er regulert til industriformål. Adkomst skjer via offentlig vei som ligger langs eiendom. 
Denne veien ender i kryss på RV44. 

Nærområdet 
Områdene rundt har spredt bolig og fritidsbebyggelse. 

Eiendommens historie 
Ingen kulturminner registrert. 
Ingen grunnforurensing registrert. 

Vei, vann og avløp 
Adkomst skjer via offentlig vei som ligger langs eiendom. 
Det er ikke innlagt offentlig vann på eiendom. 
Det er ikke innlagt offentlig avløp på eiendom. 

Reguleringsplan 
Eiendommen er regulert til næringsområde. Se gjeldende reguleringsplan for ytterligere informasjon. 
Ihht. reguleringsbestemmelsene pkt.1.2 er det 3 rekkefølgekrav til eiendommen, med blant annet 
opparbeidelse av kryssområdet med 
RV44. Det går en høyspentledning over nedre del av området. Denne skal legges i jordkabel. 

Heftelser 
Dokumenter fra den manuelle grunnbokensom antas kun å ha historisk betydning, eller som vedrører 
matrikkelenhetens grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin 
grunnboksutskrift. 
Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle 
arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finnes på grunnboksutskriften til 
hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn 
festekontrakten. 
Ingen servitutter registrert. 

Gjenkjøpsklausul for ubebygd eiendom 
Næringstomen skal tas i bruk innen ett år fra tilsagnet er datert. Med dette menes at byggearbeid og 
fysisk tilrettelegging av betydelig omfang er igangsatt. Denne fristen skal fremgå av tilsagnsbrevet, og 
skal tas inn i skjøtet. 
Fristen kan etter skriftlig søknad vedtas forlenget av Eigersund Næring og Havn KF med inntil ett år. 
 
Dersom næringstomten ikke tas i bruk/utbygges som forutsatt innen fastsatte frister, kan Eigersund 
Næring og Havn KF kreve at tomten tilbakeføres til samme pris og at kjøper dekker alle kostnader 
knyttet til dette. Det samme gjelder for festeavtaler (leie). 
 



Ubebygd næringstomt kan ikke videreselges uten skriftlig tillatelse fra Eigersund Næring og Havn KF . 
Ved et videresalg av ubebygd eiendom har Eigersund Næring og Havn KF forkjøpsrett til samme pris 
som tomta ble kjøpt for innenfor en periode på to år fra erverv. 

Søknad og tildeling 
Interesserte kjøpere melder sin interesse til Eigersund og Næring og Havn KF inn 20.Mai.2020 
Søknad skal inneholde: 

• Planer for aktiviteten på arealet samt anslag på forventet omsetning og sysselsetting 
• Tegninger/planskisse som viser bygninger og andre installasjoner på området 
• Tidsplan for utbyggingen av arealet 
• Finansieringsplan 

 
Dersom det er flere interessenter, vil det bli gjort en tildeling basert på følgende kriterier: 

• Dokumentasjon på at planlagt bruk er i tråd med kommunens næringsplan og 
reguleringsformålet for det aktuelle området 

• Rett virksomhet på rett plass, herunder samlokalisering av beslektede virksomheter 
(næringsklynger) 

• Eksisterende næring som grenser til gjeldende tomt og som ønsker å utvide 
virksomheten. Behov må dokumenteres 

• Estetiske verdier; utbyggingsprosjektene skal harmonisere med omgivelsene og gi et godt 
helhetsmiljø (jf. kommuneplan samt Plan- og bygningsloven). Det skal stilles krav i 
kontrakten om ryddighet på næringstomt 

Visning 
Ta kontakt for å avtale visning 
 

Kontaktinformasjon 
Kontaktperson: Rolf Andre Leidland 
E-post:   rolfal@eigersund.kommune.no 
Adresse:  Eigersund Næring og Havn KF 

Strandgaten 2 
4370 Egersund 

 

mailto:rolfal@eigersund.kommune.no

