


















  
 

 

 

 

 

 

 

 

Megleropplysninger for Porsgrunn kommune 

 

Gnr. 51 Bnr. 458 Adresse: Floodmyrvegen 24 

 

Atkomst 

 

 

Eiendommen har atkomst til: 

 

                      
 Riksveg   Fylkesveg     Kommunal veg 

    

Atkomst til offentlig veg skjer ved: 

  
 Direkte avkjørsel  Felles avkjørsel med flere eiendommer   
 

 

 

Merknader:   

 

 
 

 

PORSGRUNN KOMMUNE 
Serviceavdelingen 

 

Dato:     27.11.18 

Referanse:  

Saksbehandler:   HB 
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Porsgrunn kommune

Bygningsinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

805 - Porsgrunn kommune 51 458 0 0

BYGNING
Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Annen kontorbygning 8426171 0 Tatt i bruk Industri 0 0 2222 2222

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6554074 Øst: 539468 System: EPSG:32632 Ja 0 15.09.1992 30.10.1992 15.02.1993

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

RA-Rammetillatelse 15.09.1992 15.09.1992

IG-Igangsettingstillatelse 30.10.1992 01.12.1992

TB-Tatt i bruk 15.02.1993 19.02.1993

Bolignr. Type Bruksaral Antall rom Kjøkken Antall bad Antall WC Adresse Gnr Bnr Fnr Snr

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Floodmyrvegen 24 51 458 0 0

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 0 0 1111 1111

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

2 Hovedetasje 0 0 0 0 1111 1111

Referanse

A-Fornminne. Objekt fra tiden før reformasjonen (1550-tallet): 320/92

Referanse

A-Fornminne. Objekt fra tiden før reformasjonen (1550-tallet): 222/92

BYGNING
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Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Tilbygg 8426171 1 Tatt i bruk Industri 0 0 780 780

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nei 0 17.11.1993 20.04.1994 02.05.1994

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

RA-Rammetillatelse 17.11.1993 20.09.2001

IG-Igangsettingstillatelse 20.04.1994 20.09.2001

TB-Tatt i bruk 02.05.1994 20.09.2001

Bolignr. Type Bruksaral Antall rom Kjøkken Antall bad Antall WC Adresse Gnr Bnr Fnr Snr

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 51 458 0 0

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 0 0 390 390

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

2 Hovedetasje 0 0 0 0 390 390

BYGNING
Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Tilbygg 8426171 2 Tatt i bruk Industri 0 0 562 562

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nei 0 29.04.2005 29.04.2005 04.10.2005

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

IG-Igangsettingstillatelse 29.04.2005 29.04.2005

RA-Rammetillatelse 29.04.2005 29.04.2005

TB-Tatt i bruk 04.10.2005 05.10.2005

Bolignr. Type Bruksaral Antall rom Kjøkken Antall bad Antall WC Adresse Gnr Bnr Fnr Snr

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Floodmyrvegen 24 51 458 0 0

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 0 0 562 562 

 

Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten. 
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Det tas forbehold om feil og mangler. 

KOMMENTARFELT:

 

26.11.2018 16:22:39 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 3 av 3



Porsgrunn kommune

Eiendomsinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Type Bruksnavn Tinglyst Beregnet areal Oppgitt areal Arealkilde

805 - Porsgrunn kommune 51 458 0 0 Grunneiendom ENGER H.2B. Ja 4910,5 4914 1-Målebrev

Etablert dato Utgått Har aktive festegrunner Er seksjonert Antall seksjoner Sameiebrøk Representasjonspunkt

14.02.1986 Nei Nei Nei Nord: 6554041 Øst: 539439.57 System: EPSG:32632

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Kart- og delingsforretning 19.12.1986 222/86 Mottaker 51/463 5307

Avgiver 51/458 -5307

Planlagt fradeling 14.02.1986 242/85 Avgiver 51/378 -10222

Mottaker 51/458 10222

Kart- og delingsforretning 14.02.1986 242/85 Mottaker 51/458 10222

Avgiver 51/398 -10222

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt

8426171 Annen kontorbygning Industri Tatt i bruk 0 2222 2222

8426171-1 Tilbygg Industri Tatt i bruk 0 780 780

8426171-2 Tilbygg Industri Tatt i bruk 0 562 562

ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Floodmyrvegen 24 Nord: 6554074
Øst: 539468
System: EPSG:32632

Tettsted 3005-Porsgrunn/Skien
SKOLEKRETS 14-TVETEN
Kirkesogn 05100703-Eidanger
Grunnkrets 202-ENGER-TREKANTEN
Valgkrets 14-TVETEN
Postnummerområde 3946-PORSGRUNN

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
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Bruk av grunn Referanser Kommentarer

I-Bergverk/Industri P-Malebrevsprotokoll: 80/13
J-Journalnummer: 223/86
P-Malebrevsprotokoll: 80/189
B-Bygningsradvedtak: 1003/86

TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

4910,5 Nord: 6554041,00007082 Øst: 539439,5699982 System: EPSG:32632 Ja Nei Nei

ANLEGGSPROJEKSONSFLATER
Areal Representasjonspunkt Hovedflate Medium 

Beregnet areal: Areal som baseres på eiendommens registrerte eiendomsgrenser i Matrikkelen. Dersom eiendomsgrenser ikke har latt seg registrere nøyaktig i Matrikkelen, vil det beregnede

arealet ikke være korrekt. 

 

Oppgitt  areal: For matrikkelenheter der det ikke er registrert eiendomsgrenser i Matrikkelen slik at areal ikke kan beregnes, angis Oppgitt areal dersom slike data er registrert. Oppgitt areal

kan være hentet fra ulike forretningsdokumenter som f.eks. skylddelinger. Oppgitt areal oppdateres ikke når det f.eks. skjer delinger fra en matrikkelenhet. 

 

Areal og forretningshistorikk på seksjonerte eiendommer: Dersom eiendommen er seksjonert vil eiendommens areal som oftest være registrert på hovedeiendommen og ikke på hver enkelt

seksjon. Eiendomsrapporter for en spesifikk seksjon vil derfor som regel være oppført uten areal. Det samme gjelder historikk over forretninger. 

 

Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten. 

 

Det tas forbehold om feil og mangler. 

 

KOMMENTARFELT:
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Porsgrunn

kommune

Eiendomskart

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 51 Bnr: 458 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Floodmyrvegen 24

3946 PORSGRUNN

Annen info:
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Tegnforklaring

Innmålt grensepunkt Målt grenselinje Usikker grenselinje

Midlinje bane Midlinje bane i tunnel Eiendomsteig

Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.
 

 

26.11.2018 16:24:39 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 2 av 2
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PORSGRUNN KOMMUNE
REGULERINGSPLAN FOR ENGER, VALLERMYRENE
REGULERINGSBESTEMMELSER

§1. PLANENS INNHOLD

1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

1.2 Området reguleres til følgende formål:

Byggeområder
- Bolig
- Forretning/Kontor/Industri F/K/I 2 – 11
- Forretning/Kontor/Industri/Bensinstasjon F/K/I/B 1

Offentlige trafikkområder
- Offentlig veg
- Jernbane
- Offentlig veg/Jernbane

Friområder FR1 og FR2

Fareområder
- Høyspenningsanlegg HA1

Spesialområder
- Parkbelte i industristrøk
- Nettstasjon
- Frisiktsone ved veg

Fellesområder
- Felles avkjørsel FA1 – FA2

§2 FELLES BESTEMMELSER

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet

2.1 Tomtedelingsplan

Før tomt kan fradeles skal det framlegges tomtedelingsplan for delområdet for
godkjenning av kommunen

2.2 Utbyggingsrekkefølge

Før bygninger og anlegg tas i bruk skal utomhusarealer være opparbeidet i
henhold til godkjent situasjonsplan/utomhusplan. Dersom bygninger eller
anlegg tas i bruk vinterstid, skal utomhusarealene opparbeides påfølgende
vår. Arealer innenfor de ulike byggeområdene som blir liggende ubebygd, og
hvor former for terrengtiltak er gjennomført, skal gis en form for midlertidig
parkmessig opparbeidelse.
Nytt kryss med Rv 36 og tilhørende forlengelse/omlegging av Ullinvegen frem
til krysset, må være ferdig opparbeidet før det igangsettes byggearbeider på
enkelttomter innenfor planområdet.
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Før dagligvareforretning på område F/K/I 11 tas i bruk, må gang- og
sykkelveg under Rv 36 være ferdigstilt.

2.3      Søknad om tillatelse til tiltak (byggesøknad)

Med byggesøknader skal det sendes inn utomhusplan som redegjør for:
• Terrengforhold (eksisterende og prosjekterte koter).
• Vegetasjon (eksisterende og nyplantning).
• Hvordan vegetasjon og andre kvaliteter i området er tenkt beskyttet i

byggeperioden.
• Adkomst for gående, syklende, kjørende og for funksjonshemmede.
• Tekniske forhold som overflatevann/slukplassering, belegg,

renovasjonsstativer, postkasser, belysning, gjerder samt høyder og
plassering av eventuelle murer, trapper, ramper og rekkverk.

• Bygningers plassering med høydeangivelse.

2.4       Veg-, vann- og avløpsanlegg og utskifting av masser

For hvert enkelt byggeområde skal det utarbeides en teknisk plan for veg-,
vann- og avløpsanlegg, håndtering av overflatevann og for eventuell utskifting
av masser. Planen skal godkjennes av kommunen før det gis tillatelse til tiltak
(byggetillatelse) innenfor det aktuelle byggeområdet.

Planen skal sikre at utbygging og annen grunnutnytting fortrinnsvis skjer slik
at nedbøren fortsatt kan få avløp gjennom infiltrasjon i grunnen. I den grad
dette ikke er mulig må det redegjøres for hvilke avrenningsbegrensende tiltak
som vil gjennomføres for å hindre økt maksimalvannføring (flom) nedstrøms
for planområdet. Kommunen skal sette vilkår om å etablere buffervolum som
fordrøyer nedbørstoppene via vannmengderegulerende innretninger.

2.5      Vegetasjon

Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det
foreligger tillatelse til tiltak (byggetillatelse), og kan bare gjøres innenfor det
tomteområdet som tillatelsen omfatter. Eksisterende trær skal i størst mulig
grad bevares. Vegetasjon som skal bevares skal merkes og skjermes før
anleggsstart.

Det må ikke plantes trær eller busker som kan virke sjenerende for den
offentlige ferdsel. I rabatter ved parkeringsplasser m.v. skal grunneieren
sørge for planting av busker og trær. Rundt nettstasjoner skal grunneier(e)
sørge for planting av busker og trær.

2.6       Terrengforming

Ingen tomt må oppfylles/utgraves i urimelig grad slik at det oppstår vesentlige
høydeforskjeller innenfor arealer som naturlig ligger på samme terrenghøyde.
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2.7       Elektrisitets- og teleanlegg

Detaljplaner for nyanlegg og omlegging av eksisterende elektrisitets- og
teleanlegg skal være godkjent av berørte etater før anleggsarbeidene
igangsettes. Nettstasjoner for å dekke nødvendig elektrisitetsforsyning til
området kan godkjennes plassert frittliggende, men kommunen kan også
kreve at disse skal plasseres i tilknytning til, eller inne i, ny bebyggelse.
Etablering av kraft- eller teleledninger i luft tillates ikke..

2.8 Utforming av bygninger og anlegg

            I byggesøknader skal det synliggjøres at bebyggelsen får en god
arkitektonisk utforming, materialbruk og fargevalg. Særlig for de deler av
planområdet som ligger eksponert fra Rv 36 må det legges vekt på å oppnå
en estetisk tiltalende utforming av bebyggelse og utomhusareal.

Bygninger som tilhører samme delområde skal harmoneres mhp. den
arkitektoniske utformingen. Bygninger skal fortrinnsvis plasseres parallelt med
eller normalt på byggegrensene. Områdene mellom offentlig veg og
byggegrense tillates ikke til permanent lagring.

2.9       Støy og forurensning

Innenfor planområdet tillates ikke etablering av virksomhet eller anlegg som
medfører fare for forurensning som støy, støv, lukt o.l. som vil være til ulempe
for omgivelsene.

Miljøverndepartementets rundskriv T-8/79 og Statens forurensningstilsyns
retningslinje TA-506, (med eventuelle senere endringer frem til gjennomføring
av tiltaket) skal legges til grunn for gjennomføring av reguleringsplanen med
hensyn til tiltak mot støy.

Ved etablering av støyskjermer skal det legges vekt på estetisk kvalitet.

Støyskjermingstiltak skal etableres samtidig med gjennomføring av de tiltak
som utløser krav om støyskjerming, og være ferdigstilt før midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest for tiltaket kan utstedes.

Før tiltak kan godkjennes på eiendommene gnr/bnr 51/396, 51/413 og 51/481
(Oppkjøpssentralens eiendom) skal det kartlegges om det finnes forurenset
grunn på eiendommene. Dokumentasjon på utførte undersøkelser skal
sendes sammen med søknad om tillatelse til tiltak. Hvis det avdekkes
forurensning i grunnen skal nødvendige tiltak iverksettes i samråd med
forurensningsmyndighetene.

2.10 Kulturminner

Dersom det ved tiltak avdekkes automatisk fredede kulturminner, skal
regionaletaten ved Telemark fylkeskommune straks varsles, og arbeidet
stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet.
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§ 3 BYGGEOMRÅDER

Områder for forretning/kontor/industri (F/K/I 11)

3.1 På området kan det oppføres bygninger for forretning, kontor og lettere
industri/håndverk. På området tillates oppført bygninger som driver
detaljvarehandel. Samlet bruksareal (BRA) for detaljvareforretninger må ikke
overstige 2000 m2, hvorav maks. 1200 m2 kan benyttes til dagligvareformål. I
tillegg tillates oppført bygninger for annen forretningsmessig
servicevirksomhet så som lege, tannlege, fysioterapi og lignende med maks.
samlet BRA på 1000 m2.

Det tillates forretningsareal for plasskrevende varer, dvs. biler og
motorkjøretøy, lystbåter, landbruksmaskiner, trelast og andre større
byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre.

3.2 Maksimalt prosent bebygd areal (% - BYA) er 50%.

3.3 Bygninger kan oppføres i inntil tre etasjer. Gesimshøyden skal ikke overstige 
11 m. Takform og takvinkel skal godkjennes i forbindelse med søknad om
tiltak.

3.4 Mot Rv 36 skal bygninger plasseres med fasader i eller parallelt med
byggegrensen.

3.5 For dagligvareforretning skal det avsettes plass til minst 3
biloppstillingsplasser pr. 100 m2 bruksareal. For øvrig forretningsvirksomhet
og kontor skal det avsettes plass til minst 2 biloppstillingsplasser pr. 100 m2

bruksareal.
For bygninger som skal nyttes til produksjons- og lagerformål skal det
avsettes plass til minst 1 biloppstillingsplass pr. 100 m2.

Områder for forretning/kontor/industri (F/K/I 2 – F/K/I 10)

3.6 På områdene kan oppføres bygninger for forretning, kontor, lett industri,
verkstedsvirksomhet og lager-, transport- og håndverksbedrifter. Det tillates
ikke oppført bygninger for detaljhandel, men det tillates bygninger med
forretningsareal for plasskrevende varer; dvs biler og motorkjøretøy, lystbåter,
land-bruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra
planteskoler/hagesentre.

3.7 Maksimal prosent bebygd areal (% - BYA) er 60% for delområde F/K/I 2.
Maksimal prosent bebygd areal (% - BYA) er 50% for delområdene         
F/K/I 3 – F/K/I 10.

3.8 Bygninger kan oppføres i inntil tre etasjer. Gesimshøyden skal ikke overstige
11 m. Takform og takvinkel skal godkjennes i forbindelse med søknad om
tiltak.

3.9 Det skal avsettes plass til minst 1 biloppstillingsplass pr. 100 m2 bruksareal.

3.10 For delområde F/K/I 2 skal bygninger plasseres med fasader i eller parallelt
med byggegrensen langs Rv 36.
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Område for forretning/kontor/industri/bensinstasjon (F/K/I/B 1)

3.11 På områdene kan oppføres bygninger for forretning, kontor, lett industri,
verkstedvirksomhet og lager-, transport- og håndverksbedrifter og
bensinstasjon. det tillates ikke oppført bygninger for detaljhandel, men det
tillates bygninger med forretningsareal for plasskrevende varer, dvs biler og
motorkjøretøy, lystbåter, landbruksmaskiner, trelast og andre større
byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre.

3.12 Maksimal prosent bebygd areal (% - BYA) for areal til bensinstasjon er 40%.

3.13 Maksimal prosent bebygd areal (% - BYA) for areal for øvrig areal er 50%.

3.14 Bygninger på bensinstasjon kan oppføres i inntil to etasjer. Gesimshøyden
skal ikke overstige 7 m. For deler av bensinstasjon som eventuelt intefreres i
andre bygninger, gjelder bestemmelsenes pkt. 3.15. Takform og takvinkel
skal godkjennes i forbindelse med søknad om tiltak.

3.15 Andre bygninger kan oppføres i inntil tre etasjer. Gesimshøyden skal ikke
overstige 11 m. Takform og takvinkel skal godkjennes i forbindelse med
søknad om tiltak.

3.16 For forretningsvirksomhet og kontor skal det avsettes plass til minst 2
biloppstillingsplasser pr. 100 m2 bruksareal.
For bygninger som skal nyttes til produksjons- og lagerformål skal det
avsettes plass til minst 1 biloppstillingsplass pr. 100 m2.

§4 TRAFIKKOMRÅDER

Veger

4.1 Vegene skal opparbeides med den differensiering i kjøreveger, gang-             
      /sykkelveger, fortau og rabatter som er vist på plankartet.

4.2       Trafikkområdet nord for nytt vegkryss/rundkjøring langs Rv 36 skal gis en      
      estetisk tiltalende utforming og være ferdigstilt samtidig med                           
      vegkrysset/rundkjøringen.

4.3        Trafikkområdet på nordøstsida av Rv 36 i tilknytning til planskilt gang-/ og     
       sykkelvegkryssing av riksvegen skal gis en estetisk tiltalende utforming og    
       være ferdigstilt samtidig med gang-/ og sykkelvegundergangen.

Område regulert i to plan

4.5      Området er jernbane (Brevikbanen) på bru over veg (ny hovedsamleveg).

§5 FRIOMRÅDER

5.1. Område FR1 og FR2 skal være offentlig friområde. Eksisterende vegetasjon
skal bevares og pleies.
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§6 FAREOMRÅDER

6.1 Innenfor fareområde HA1, (høyspenningsanlegg) tillates ikke oppført
bygninger eller andre konstruksjoner som strider mot ”Forskrifter for elektriske
anlegg – Forsyningsanlegg (FEA-F 1995)” jfr. § 75.9.

§7 SPESIALOMRÅDER

Parkbelte i industristrøk

7.1       På hver eiendom/tomt skal parkbelter opparbeides i samsvar med godkjent   
            plan. Parkbelter skal ferdigstilles senest samtidig med at det gis midlertidig    
            brukstillatelse/ferdigattest for det omsøkte tiltak.

Nettstasjon

7.2       På området kan oppføres nettstasjon.

Frisiktsoner

7.3       Regulerte frisiktsoner må holdes fri for vegetasjon, gjenstander og byggverk 
             m.v. som rager mer enn 0,5 m opp over tilstøtende vegers nivå.
             Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates med høyde opp til   
             0,8 m over tilstøtende vegers nivå.

§8 FELLESOMRÅDER

Felles avkjørsel (FA1 – FA2)

8.1 FA1 skal være felles for eiendommene gnr/bnr 51/462, 51/467 og 51/468.

8.2 FA2 skal være felles for eiendommene gnr/bnr 51/25, 51/412, 51/474 og
51/491.

Rettet i.h.t. bystyrets vedtak den 25.03.04 (sak 10/04)
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Tegnforklaring

RpOmråde vedtatt - over

bakkenivå

RpOmråde vedtatt - på

bakkenivå

Eiendomsgrense

Høydekurve Forsenkningskurve PblTiltak

Udefinert bygning Bygning Byggegrense

RpFormålGrense RpFareGrense RpGrense

Hensyn grønnstruktur Flomfare Frisiktsone

Høyspenningsanlegg RbFormålOmråde Boliger

Industri Kjørevei Annen veigrunn

Felles avkjørsel Forretning/Kontor/Industri RpArealformålOmråde

Fortau Annen veggrunn - grøntareal Vegetasjonsskjerm

Tunnel Byggeforbud rundt veg, bane

og flyplass

RpArealformålOmråde

Trase for jernbane Gang- og sykkelveg Veg

Elv og bekk Eiendomsteig
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POSTADRESSE BESØKSADRESSE: Floodsgt 6 TELEFAKS TELEFON 

Floodsgt. 6 E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no 35 55 69 82 35 54 70 00 

3915  PORSGRUNN Internett-adresse:  http://www.porsgrunn.kommune.no/ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Megleropplysninger for Porsgrunn kommune 

 

 

Gnr. 51 

 

 

Bnr. 458 

 

 

Adresse: Floodmyrvegen 24 
 

Pågående planarbeid:  NEI 

 

Vernestatus:  NEI 

 

 

Sefrakregistrert: NEI 
(alle utvendige endringer må avklares med kommunen) 

 

 

 

PORSGRUNN KOMMUNE 
Serviceavdelingen 

 

Dato:     27.11.18 

Referanse:  

Saksbehandler:   HB  

Opplysningene er gitt etter de dokumenter som finnes i vårt arkiv med direkte 

betydning for eiendommen og gir ingen garanti med hensyn til fremtidig regulering. 



Porsgrunn kommune

Planstatus

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

805 - Porsgrunn kommune 51 458 0 0 Floodmyrvegen 24, 3946 PORSGRUNN

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Plan (vedtaksdato)

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Nåværende (næring forretning) Kommuneplan (26.3.2015)

byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav                 Kommuneplan (26.3.2015)

Flomfare Kommuneplan (26.3.2015)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål

Ja

805 632 Enger Vallermyrene (25.3.2004) Forretning/Kontor/Industri

RELATERTE PLANER
PLANID Plannavn (vedtaksdato)

629 Endring av regplan for Enger m.m., gnr 447 bnr 17 og del av gnr 51

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?

Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?

Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?

Nei 
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KOMMENTARFELT:

 

 

 

 

 

Det tas forbehold om feil og mangler.
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               Porsgrunn, 27.11.18 HB 

Megleropplysninger Porsgrunn kommune 

 

 

GNR: 51  BNR:  458 ADRESSE: Floodmyrvegen 24 

 

HJEMMELSHAVER: Frønes Rune Tor 

 

 

 

 

Kommunale avgifter kr: 72.337,- 

 

 

 

Eiendomsskattegrunnlag: kr. 5.539.200,- 

 

Kommunale avgifter pr. år:   kr.      72.337,- 

  

Utestående beløp:   Kr.              0,-           

 

 

 

Merknader:  

 

Kommunale avgifter og gebyrer er inndelt i 4 terminer. Termin 4/18,  

kr.17.358,-, forfaller til betaling 01.12.18. Terminen gjelder for oktober,  

november og desember. 

Det er installert vannmåler. Kommunale avgifter varierer etter forbruk. 

Det betales for vann, kloakk og eiendomsskatt. 

 









 

________________________________________________________________________________ 
 
Sendes: tiltakshaver 

ansvarlig søker 
ansvarlig kontrollerende 
brann og feiervesenet 
ingeniørvesenet 

 Arealer: bebygd areal (Bya): 
bruksareal (Bra): 
beregnet areal (Ba):  
piper: 

576  
562  
562 

0  

m² 
m² 
m² 
stk 

 

 
 
 

FERDIGATTEST 
etter plan- og bygningsloven (pbl) av 1997, § 99 

 

GNR.51, BNR.458, FLOODMYRVEGEN 24 - TILBYGG  

Tiltakshaver: Tor Rune Frønes   

Adresse: Floodmyrvegen 24, 3946 PORSGRUNN Tlf.: 35573800 

Ansvarlig søker: Seltor AS  

Adresse: Vipevegen 51, 3917 PORSGRUNN  Tlf.: 35931020 

Ansvarlig kontrollerende:  

Byggeplass (adresse): Floodmyrvegen 24  

Gnr/Bnr: 51/458 GABnr.: 8426171-2 Saks.nr.: 247/05 Dok.nr.: 05/02338-010 

Tiltakets art: Tilbygg Byggets art: Industri-/ kontorbygning  

Søknadsdato: 31.03.2005 Rammetillatelse:  Igangsettingstillatelse: 02.05.2005 

 

 

På bakgrunn av mottatt kontrolldokumentasjon gis det i medhold av pbl § 99 ferdigattest for tiltaket. 

 

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter. 
Bruksendring krever særlig tillatelse (jfr. pbl § 93). 

 

 

 

 
 
 
 
Porsgrunn den 04.10.2005 
 
 
 
Jorid Sætre 
Kst. Virksomhetsleder 
           Morten Ødegaard 
           Saksbehandler 

 PORSGRUNN KOMMUNE 
Plan og byggesak 



Porsgrunn

kommune

Situasjonskart

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 51 Bnr: 458 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Floodmyrvegen 24

3946 PORSGRUNN

Annen info:
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Tegnforklaring

Adressepunkt Kum Sluk

Loddrett mur Annet gjerde Flaggstang

Frittstående mur Målt grenselinje Usikker grenselinje

Vegbom Elv/bekk enstreks Hekk

Gatelys (belysningspunkt) Luftledning trase Annet gjerde

Frittstående mur Loddrett mur Bygningslinje

Mønelinje Takkant Taksprang

Veranda Godkjent byggetiltak Udefinerte bygg

Bolig Garasje og uthus Annen næring

Midlinje bane Midlinje bane i tunnel Vegdekkekant

Vegkant annet vegareal

avgrensning

Annet vegareal avgrensning Veg

Gang- og sykkelveg Forsenkningskurve Høydekurve

Høydekurve 5m Elv og bekk Eiendomsteig

Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn. Tettbebyggelse
 

 

26.11.2018 16:22:37 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 2 av 2



Porsgrunn

kommune

Vann og avløp

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 51 Bnr: 458 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Floodmyrvegen 24

3946 PORSGRUNN

Annen info:
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Tegnforklaring

Adressepunkt Loddrett mur Annet gjerde

Flaggstang Frittstående mur Offogprivbygg

Andre bygg grå Målt grenselinje Usikker grenselinje

Høydekurve Porsgrunn Forsenkningskurve Porsgrunn Høydekurve 5m Porsgrunn

Elv/bekk enstreks Hekk Bygningslinje

Mønelinje Takkant Taksprang

Veranda Godkjent byggetiltak Midlinje bane

Midlinje bane i tunnel Vegdekkekant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Annet vegareal avgrensning Veg Gang- og sykkelveg

Elv og bekk Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.

Tettbebyggelse
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         Porsgrunn, 27.11.18  HB 

 

Megleropplysninger for Porsgrunn kommune 

 

 

 

 

 

 

Gnr. / bnr. :  51/458 

 

Eiendomsadresse: Floodmyrvegen 24 

 

Hjemmelshaver: Frønes Rune Tor 

  

     JA    Nei 

Offentlig vann X   

Offentlig avløp X   

Slamavskiller  X 

Vannmåler er installert X  

 

 

 

Gebyrene er innhentet fra gebyrregisteret for vann- og avløp. 

 

 

 

 

Merknader:  











Ajour pr. 13.21.18. Varighet fra 01.01.2019

Årsleie ny Opps. Leiefrekvens

Selskap/Eiendom Leietaker Areal 2019 Leie/m2 tid # pr år Garanti Utløp Mnd gj.v Verdi kontrakt Opsjoner

RF Dialog Eiendom AS Wera AS 1334 1 224 706 918 4 6 mnd. 01.09.2020 20 2 041 177 Rett til forhandlinger om ny avtale

Elteco AS 1184 1 201 823 1 015 4 31.12.2026 97 9 714 736 Opsjon 2 år

NIS Consulting AS 120 80 000 667 4 6 mnd. 31.12.2021 36 240 000 Rett til forhandlinger om ny avtale

Comfort Hotell 15 9 600 640 4 28.02.2019 1 800 Avsluttes ved utløp

Telenor På taket 38 836 4 30.11.2023 59 190 944 6 måneders gjensidig oppsigelse

Telia Sonera På taket 37 941 4 6 mnd. 30.11.2023 59 186 543 Opsjon 10 år

Sum 2653 2 592 906 977 12 374 200

Ledig kontor 244 170 800

Sum inkl. ledig area 2 897 2 763 706

Vektet gj.v. løpetid 4,77             

Floodmyrvegen 24



Rf Dialog Eiendom AS 
Resultatregnskap september - oktober 2018

Utarbeidet den 22.11.2018  

Alle beløp i  NOK  

D en n e p er io d e H it t il H ele år et
Virkelig i år Virkelig i fjor Virkelig i år  Virkelig i fjor Virkelig i fjor 

3000 Husleie avgiftspliktig 588 590 0 2 438 884 0 2 456 297
3050 Andre, 0 0 0 0 13 786
3060 Salg kunstalbum 0 0 0 0 4 000
3100 Salgsinntekt, avgiftsfritt 0 0 176 925 0 175 000

 S a lgsin n t ek t er 5 8 8  5 9 0 0 2  6 1 5  8 0 9 0 2  6 4 9  0 8 3
 S u m  d r ift s in n t ek t er 5 8 8  5 9 0 0 2  6 1 5  8 0 9 0 2  6 4 9  0 8 3

4500 Underleverandør 0 0 0 0 40 000
 V ar ek o st n ad er 0 0 0 0 4 0  0 0 0
 B r u t t o fo r t j en est e 5 8 8  5 9 0 0 2  6 1 5  8 0 9 0 2  6 0 9  0 8 3
 D ek n in gsgr ad 1 0 0 , 0 % 0 , 0 % 1 0 0 , 0 % 0 , 0 % 9 8 , 5 %

5010 Timelønn 0 0 0 0 50 000
5092 Feriepenger 0 0 0 0 6 000
5400 Arbeidsgiveravgift 0 0 0 0 7 050
5405 Arbeidsgiveravg. av 0 0 0 0 846

 L ø n n  o g  an d r e p er so n alk o st n . 0 0 0 0 6 3  8 9 6

6000 Avskr. bygning og 57 000 0 285 000 0 171 606
 Av sk r iv n in g  v ar ige d r ift sm . 5 7  0 0 0 0 2 8 5  0 0 0 0 1 7 1  6 0 6

6250 Bensin og dieselolje - 0 0 160 0 0
6320 Renovasjon, vann, 6 132 0 26 850 0 21 833
6340 Lys og brensel lokaler 366 0 9 852 0 29 036
6360 Vedlikehold 2 464 0 63 357 0 419 425
6365 Off.avgifter eiendom 9 694 0 38 774 0 38 774
6380 Serviceavtaler 17 020 0 25 267 0 37 432
6390 Annen kostnad lokaler 0 0 26 840 0 2 595

 K o st n ad er  lo k a le 3 5  6 7 5 0 1 9 1  1 0 1 0 5 4 9  0 9 5
6540 Kostnadsført inventar 0 0 5 379 0 6 249

 V er k t ø y  o g  u t st y r 0 0 5  3 7 9 0 6  2 4 9
6620 Rep. og vedlikehold 7 246 0 7 246 0 1 136

 R ep ar asj o n , v ed lik eh o ld 7  2 4 6 0 7  2 4 6 0 1  1 3 6
6700 Revisjonshonorar 0 0 14 200 0 16 533
6705 Regnskapshonorar 4 640 0 34 583 0 32 396
6720 Honorar økonomisk 7 113 0 36 145 0 0
6790 Andre honorar 0 0 17 600 0 11 713

 F r em m ed e t j en est er 1 1  7 5 3 0 1 0 2  5 2 8 0 6 0  6 4 1
6800 Kontorrekvisita 1 014 0 1 356 0 525
6840 Aviser, tidsskrifter, 1 634 0 1 634 0 545
6860 Møter, kurs, 0 0 0 0 1 250

 K o n t o r k o st n ad er 2  6 4 8 0 2  9 9 0 0 2  3 2 0
6940 Porto 0 0 0 0 313

 Telefo n ,  p o r t o 0 0 0 0 3 1 3
7100 Bilgodtgjørelse, 0 0 0 0 1 978

 B ilk o st n ad er 0 0 0 0 1  9 7 8
7320 Reklameannonser 0 0 3 600 0 4 600

 S a lg ,  r ek lam e,  r ep r . 0 0 3  6 0 0 0 4  6 0 0
7430 Gaver, ikke 0 0 0 0 140 000

 K o n t in gen t er  o g  gav er 0 0 0 0 1 4 0  0 0 0
7500 Forsikringspremie 4 101 0 20 507 0 4 101

 Fo r sik r in ger ,  gar an t ier 4  1 0 1 0 2 0  5 0 7 0 4  1 0 1
7770 Bank og kortgebyrer 104 0 426 0 1 276

R esu lt at r ap p o r t  2 0 1 8  fo r  R f D ia lo g  Eien d o m  AS   



Rf Dialog Eiendom AS 
Resultatregnskap september - oktober 2018

Utarbeidet den 22.11.2018  

Alle beløp i  NOK  

D en n e p er io d e H it t il H ele år et
Virkelig i år Virkelig i fjor Virkelig i år  Virkelig i fjor Virkelig i fjor 

7771 Øreavrunding 0 0 1 0 0
7790 Annen kostnad 100 0 1 171 0 117
7795 Annen kostnad 0 0 600 0 0

 An d r e k o st n ad er 2 0 4 0 2  1 9 8 0 1  3 9 3

 S u m  an d r e d r ift sk o st n ad er 1 1 8  6 2 7 0 6 2 0  5 4 9 0 9 4 3  4 3 2

 S u m  d r ift sk o st n ad er 1 1 8  6 2 7 0 6 2 0  5 4 9 0 1  0 0 7  3 2 8

 D r ift sr esu lt at 4 6 9  9 6 3 0 1  9 9 5  2 6 0 0 1  6 0 1  7 5 5

8050 Renteinntekt 10 503 0 192 323 0 89 542
8051 Renter aksjonærlån 0 0 11 131 0 44 793
8052 Renter lån Rune Frønes 0 0 0 0 -35 500
8053 Renter lån R8 Group AS 0 0 0 0 67 500
8054 Renteinntekt 0 0 0 0 96 114
8056 Renteinntekt 0 0 0 0 41 074
8057 Renteinntekt 0 0 0 0 86 647
8058 Renteinntekt 0 0 0 0 160 702
8070 Aksjeutbytte 0 0 0 0 100 000
8077 Gevinst ved realisasjon 0 0 851 009 0 0
8079 Annen finansinntekt 0 0 0 0 120 085

 F in an sin n t ek t er 1 0  5 0 3 0 1  0 5 4  4 6 3 0 7 7 0  9 5 7
8155 Rentekostnad 0 0 3 0 626
8177 Tap ved realisasjon av 0 0 0 0 17 900

 F in an sk o st n ad er 0 0 3 0 1 8  5 2 6
 N et t o  f in an sp o st er 1 0  5 0 3 0 1  0 5 4  4 6 1 0 7 5 2  4 3 1

 R esu lt at  fø r  sk at t 4 8 0  4 6 7 0 3  0 4 9  7 2 1 0 2  3 5 4  1 8 6

8300 Betalbar skatt 0 0 0 0 570 610
8320 Endring i utsatt 0 0 0 0 -4 395

 S k at t ek o st n ad er 0 0 0 0 5 6 6  2 1 5

 R esu lt at  et t er  sk at t 4 8 0  4 6 7 0 3  0 4 9  7 2 1 0 1  7 8 7  9 7 1

R esu lt at r ap p o r t  2 0 1 8  fo r  R f D ia lo g  Eien d o m  AS   



Rf Dialog Eiendom AS  
Balanserapport september - oktober 2018

Utarbeidet den 26.11.2018  

Alle beløp i NOK  

3 1 . 1 0 . 2 0 1 8  3 1 . 1 0 . 2 0 1 7  0 1 . 0 1 . 2 0 1 8  
Eien d eler

1100 Flodmyrveien 24 6 006 194 0 6 006 194

1150 Tomt Flodmyrveien 1 408 000 0 1 408 000

1151 Tomt Heddalsveien 878, Gnr 11 3 588 237 0 3 588 237

1160 Hyttte Rauland 0 0 272 395

1291 Beregnede avskrivninger -627 202 0 -342 202

To m t er , b y gn in ger  o g  an n en  fast  eien d o m 1 0  3 7 5  2 2 9 0 1 0  9 3 2  6 2 4

1290 Andre driftsmidler 342 202 0 342 202

1292 Kunst 125 000 0 0

D r ift s lø sø r e,  in v en t ar ,  v er k t ø y  o . l. 4 6 7  2 0 2 0 3 4 2  2 0 2

S u m  v ar ige d r ift sm id ler 1 0  8 4 2  4 3 1 0 1 1  2 7 4  8 2 6

1310 Aksjer Gulo Prosjekt AS 0 0 100 000

1311 Aksjer i R8 Property AS 4 588 000 0 4 588 000

1312 Aksjer i Sparebank1 Telemark 2 689 163 0 0

I n v est er in ger  i an n et  fo r et ak  i sam m e k o n ser n 7  2 7 7  1 6 3 0 4  6 8 8  0 0 0

1320 Aksjonærlån til Gulo Prosjekt AS 0 0 730 000

I n v est er in g  i ak sj er  o g  an d eler 0 0 7 3 0  0 0 0

S u m  fin an sielle an leggsm id ler 7  2 7 7  1 6 3 0 5  4 1 8  0 0 0

S u m  an leggsm id ler 1 8  1 1 9  5 9 5 0 1 6  6 9 2  8 2 6

Om lø p sm id ler

1570 Daupner Investeringer AS 120 000 0 0

1575 Mellomregning aksjonærer 3 989 0 0

1743 Forskuddsbetalt forsikring 27 439 0 20 507

1749 Andre forskuddsbet driftskostn 663 0 3 975

1750 Påløpte renter aksjonærlån 0 0 107 330

1760 Påløpt renteinntekt 49 562 0 0

An d r e fo r d r in ger 2 0 1  6 5 2 0 1 3 1  8 1 2

S u m  fo r d r in ger 2 0 1  6 5 2 0 1 3 1  8 1 2

1800 Netfonds Bank ASA 518 0 518

Ak sj er  o g  an d eler  i fo r et ak  i sam m e k o n ser n 5 1 8 0 5 1 8

1841 Obligasjonsfond BN Bank ASA 2 020 000 0 2 020 000

1842 Obligasjonsfond Sparebank 1 1 005 200 0 1 005 200

An d r e m ar k ed sb aser t e f in an sielle in st r u m en t er 3  0 2 5  2 0 0 0 3  0 2 5  2 0 0

S u m  in v est er in ger 3  0 2 5  7 1 8 0 3  0 2 5  7 1 8

1930 Folio 1503.04.12521 808 427 0 49 148

1940 Konto 2610.20.15737 13 000 364 0 5 272 381

1943 2610.30.62127 fastrenteavtale 0 0 5 049 562

1944 SP1 2610.30.54574 0 0 5 046 808

B an k in n sk u d d , k o n t an t er  o . l. 1 3  8 0 8  7 9 1 0 1 5  4 1 7  8 9 8

S u m  o m lø p sm id ler 1 7  0 3 6  1 6 1 0 1 8  5 7 5  4 2 9

 B a lan ser ap p o r t  2 0 1 8  fo r  R f D ia lo g  Eien d o m  AS   



Rf Dialog Eiendom AS  
Balanserapport september - oktober 2018

Utarbeidet den 26.11.2018  

Alle beløp i NOK  

3 1 . 1 0 . 2 0 1 8  3 1 . 1 0 . 2 0 1 7  0 1 . 0 1 . 2 0 1 8  

S u m  eien d eler 3 5  1 5 5  7 5 6 0 3 5  2 6 8  2 5 5

 B a lan ser ap p o r t  2 0 1 8  fo r  R f D ia lo g  Eien d o m  AS   



Rf Dialog Eiendom AS  
Balanserapport september - oktober 2018

Utarbeidet den 26.11.2018  

Alle beløp i NOK  

3 1 . 1 0 . 2 0 1 8  3 1 . 1 0 . 2 0 1 7  0 1 . 0 1 . 2 0 1 8  
Egen k ap it a l o g  g j eld

2000 Aksjekapital 100 000 0 100 000

S elsk ap sk ap it a l 1 0 0  0 0 0 0 1 0 0  0 0 0

S u m  in n sk u t t  egen k ap it a l 1 0 0  0 0 0 0 1 0 0  0 0 0

2050 Annen egenkapital 31 306 307 0 31 306 307

An n en  egen k ap it a l 3 1  3 0 6  3 0 7 0 3 1  3 0 6  3 0 7

U d isp o n er t  r esu lt at 3  0 4 9  7 2 1 0 0

S u m  o p p t j en t  egen k ap it a l 3 4  3 5 6  0 2 8 0 3 1  3 0 6  3 0 7

S u m  egen k ap it a l 3 4  4 5 6  0 2 8 0 3 1  4 0 6  3 0 7

2120 Utsatt skatt 209 532 0 209 532

U t sat t  sk at t 2 0 9  5 3 2 0 2 0 9  5 3 2

S u m  av set n in ger  fo r  fo r p lik t elser 2 0 9  5 3 2 0 2 0 9  5 3 2

2400 Leverandørgjeld 54 927 0 28 718

L ev er an d ø r g j eld 5 4  9 2 7 0 2 8  7 1 8

2500 Betalbar skatt, ikke utlignet 295 197 0 566 909

B et a lb ar  sk at t 2 9 5  1 9 7 0 5 6 6  9 0 9

2600 Forskuddstrekk 0 0 15 500

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 135 818 0 -34 078

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 0 0 7 050

2780 Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn 0 0 1 692

S k y ld ige o ffen t lige av g ift er 1 3 5  8 1 8 0 -9  8 3 6

2910 Mellomregning Martin 4 254 0 4 624

2915 Mellomregning Rune 0 0 50 000

2921 Gjeld RF Dialog AS 0 0 3 000 000

2940 Feriepenger årets avsetning 0 0 12 000

An n en  k o r t s ik t ig  g j eld 4  2 5 4 0 3  0 6 6  6 2 4

S u m  k o r t s ik t ig  g j eld 4 9 0  1 9 6 0 3  6 5 2  4 1 6

S u m  g j eld 6 9 9  7 2 8 0 3  8 6 1  9 4 8

S u m  egen k ap it a l o g  g j eld 3 5  1 5 5  7 5 6 0 3 5  2 6 8  2 5 5

 B a lan ser ap p o r t  2 0 1 8  fo r  R f D ia lo g  Eien d o m  AS   





















 

#5140862/13 

MEGLERSTANDARD OKTOBER 2015 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG.  

Utkast [dato] av Q4 Næringsmegling AS ved [forfatter]. Q4 Næringsmegling AS har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller 

regnskapsmessige forhold. Dette anbefales vurdert av partenes rådgivere eller revisor. Avtalen inngås ved at den 

undertegnes av selger og kjøper. 

Det er gjort endringer i malen som oversendes på anmodning. 

 

KJØPEKONTRAKT 

mellom 

RF Dialog AS 

og 

[Kjøper] 

vedrørende salg av aksjene i 

RF Dialog Eiendom AS 
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1. PARTENE OG EIENDOMMEN 

RF Dialog AS, org.nr. 992 390 395, (Selger) eier 100 % av aksjene (Aksjene) i RF Dialog 

Eiendom AS, org.nr. 992 438 169, (Selskapet). 

Selger og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) er enige om at Aksjene skal overdras fra 

Selger til Kjøper på de vilkår som følger av denne avtalen. 

Selskapet eier Floodmyrvegen 24, gnr. 51, bnr. 458  med påstående bygninger og anlegg i 

Porsgrunn kommune (Eiendommen). 

2. KJØPESUMMEN 

2.1 Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen 

Kjøpesummen for Aksjene (Kjøpesummen) er: 

(a) NOK *●+, som utgjør omforent, fast verdi av Eiendommen (Eiendomsverdien),  

med tillegg av: 

(b) kontanter og fordringer i Selskapets balanse, 

(c) 15 % av fremførbart underskudd (inkludert underskudd frem til og med dagen for 

Overtakelse), 

og med fradrag for: 

(d) all gjeld i Selskapets balanse (herunder Lånene definert i punkt 2.2) unntatt utsatt 

skatt og avsetning for tap på fordringer, og 

(e) NOK *●+, som utgjør et omforent, fast vederlag som kompensasjon for differansen 

mellom Eiendomsverdien (fratrukket omforent tomteverdi) og Eiendommens 

skattemessige avskrivningsgrunnlag./ [●] % av differansen mellom i Eiendomsverdien 

etter fradrag for antatt markedsverdi på tomten NOK 5.500.000,-  , og Eiendommens 

skattemessige avskrivningsgrunnlag per Overtakelse (inkludert beregnede 

avskrivninger frem til og med dagen for Overtakelse). 

2.2 Estimert Balanse og Estimert Kjøpesum samt innfrielse av Selskapets lån 

Kjøpesummen som Kjøper skal betale ved Overtakelse (Estimert Kjøpesum), skal fastsettes 

basert på en balanse for Selskapet slik denne forventes å være per Overtakelse (Estimert 

Balanse). Estimert Balanse skal føres i samsvar med god regnskapsskikk, konsekvent 

anvendt og for øvrig som følger:  

(a) Forventet resultat etter skatt frem til og med dagen for Overtakelse skal innarbeides. 

(b) Selskapets gjeld skal inkludere alle inntekter/kostnader som oppstår ved innfrielse av 

Selskapets banklån (Lånene) ved Overtakelse, herunder eventuell over- eller 

underkurs og kostnader ved innløsning av swapavtaler.  
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(c) Betalbar skatt og utsatt skattefordel skal reflektere i) de kostnadene eller inntektene 

som oppstår ved innfrielse av Lånene, og ii) Selskapets skattemessige avskrivninger og 

føringer fra G/T-konto mv. i salgsåret, slik at disse postene fordeles etter eiertid i 

salgsåret fordelt på antall dager der dagen for Overtakelse er tilordnet Selger.  

(d) Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal ikke føres som ett nettobeløp, men som to 

bruttoposter under eiendeler og gjeld.  

I vedlegg 3 følger en Estimert Balanse som er utarbeidet av Selskapets regnskapsfører, og en 

beregning av Estimert Kjøpesum, som er estimert til NOK [●]. 

Senest [fem dager] før Overtakelse skal Selger fremlegge restgjeldsoppgaver fra Selskapets 

bank(er) som viser den eksakte størrelsen på Lånene per Overtakelse (inklusive eventuell 

over- og underkurs og alle innfrielseskostnader). Samtidig skal Selger fremlegge en 

oppdatert beregning av Estimert Kjøpesum der Lånene er innført med riktige beløp, men der 

det ikke er gjort endringer i de øvrige postene, herunder betalbar skatt og utsatt 

skattefordel. Hvis Overtakelse av en eller annen grunn utsettes, så skal Selger uten ugrunnet 

opphold innhente nye restgjeldsoppgaver og en ny beregning av Estimert Kjøpesum per 

dagen for Overtakelse. 

Ved Overtakelse skal Kjøper betale Estimert Kjøpesum og innfri Lånene med de beløp som 

fremgår av restgjeldsoppgaven. 

Dessuten skal Kjøper på vegne av Selskapet samtidig innfri Selskapets gjeld til Selger       

(Selgerlånet) som er på [●] inklusive opptjente renter per Overtakelse. 

Selger og Selskapet bekrefter herved at ethvert krav mellom Selskapet og Selger eller andre 

selskaper i samme konsern som Selger, er gjort opp med endelig virkning [etter at [•] har 

mottatt NOK [•] fra [•] ved Overtakelse], og at eventuelle krav som er uteglemt i Revidert 

Balanse, er ettergitt i sin helhet med virkning fra Overtakelse. 

2.3 Revidert Balanse og Revidert Kjøpesum 

Senest 45 dager etter Overtakelse skal Selger sende til Kjøper: 

(a) En oppdatert balanse per Overtakelse (Revidert Balanse) som skal utarbeides etter de 

samme prinsippene som Estimert Balanse, jf. punkt 2.2, (men slik at det skal ses bort 

fra disposisjoner som Selskapet har foretatt på dagen for Overtakelse etter at Kjøper 

har overtatt Aksjene) og som er godkjent og signert av de som var Selskapets 

styremedlemmer umiddelbart før Overtakelse, 

(b) En bekreftelse fra en revisor som Selger engasjerer, om at revisor har foretatt en 

forenklet revisorkontroll av Revidert Balanse, og 

(c) En beregning av Kjøpesummen (Revidert Kjøpesum) på grunnlag av Revidert Balanse. 

Kjøper kan senest 14 dager etter at Kjøper har mottatt Revidert Balanse og beregningen av 

Revidert Kjøpesum (i fellesskap Kjøpesumsberegningen), skriftlig meddele Selger at han har 
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innsigelser til Kjøpesumsberegningen. Hvis Kjøper ikke gjør innsigelse gjeldende innen 

fristen, blir Kjøpesumsberegningen utarbeidet av Selger endelig og bindende for partene.  

Hvis Kjøper fremmer innsigelse mot Kjøpesumsberegningen innen fristen og partene ikke 

innen ytterligere 14 dager blir enige, skal en uavhengig statsautorisert revisor som partene i 

fellesskap oppnevner og bekoster, fastsette Kjøpesumsberegningen med bindende og 

endelig virkning for partene. Resultatet av denne fastsettelsen skal foreligge senest 14 dager 

etter at revisor er oppnevnt. 

Dersom partene ikke kommer til enighet om hvilken revisor som skal benyttes, kan hver av 

partene kreve at revisoren oppnevnes av lederen i Finansnæringens Hovedorganisasjon. I 

den grad revisor for å komme frem til sin fastsettelse må ta standpunkt til rettslige 

spørsmål, skal fastsettelsen anses som en voldgiftsavgjørelse hvor voldgiftslovens regler må 

følges så langt annet ikke følger av bestemmelsen her, og som bare kan settes til side av de 

ordinære domstolene ved søksmål som nevnt i voldgiftsloven § 42. Revisor skal gjøres 

oppmerksom på dette og den endelige og bindende virkning revisors avgjørelse vil få for 

partene. Revisor står fritt til å engasjere en uavhengig advokat for partenes regning til å 

foreta en juridisk vurdering av innsigelsen, og denne vurderingen skal i tilfelle fremlegges for 

begge partene for kommentarer før avgjørelse treffes. Partene og Selskapet skal gi revisor 

tilgang til all den informasjon om Selskapet som revisor krever. 

Hvis Revidert Kjøpesum avviker fra Estimert Kjøpesum skal 

(a) en eventuell positiv differanse betales av Kjøper til en konto oppgitt av Selger, og 

(b) en eventuell negativ differanse betales av Selger til konto oppgitt av Kjøper. 

Differansen skal betales innen 14 dager etter at Kjøpesumsberegningen er endelig fastsatt, 

med tillegg for *●+ % rente p.a. fra Overtakelse til betaling skjer, likevel slik at det etter 

forfall løper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. 

At Kjøpesumsberegningen er endelig og bindende, begrenser ikke Kjøpers rett til å gjøre 

krav gjeldende som følge av brudd på andre bestemmelser i denne avtalen. 

2.4 Forsinket betaling 

Betales ikke Estimert Kjøpesum eller annet utestående beløp etter denne avtalen ved forfall, 

skal skyldneren betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra forfall til 

betaling skjer. 

3. OVERTAKELSE, RISIKOOVERGANG OG OPPGJØR 

Aksjene skal overtas av Kjøper kl. 12.00 den *●+ (Overtakelse). Fra samme tidspunkt overtar 

Kjøper risikoen for at det inntrer omstendigheter som utgjør en mangel eller brudd på 

garantiene som gis per Overtakelse. 

Oppgjøret under denne avtalen skal gjennomføres i samsvar med oppgjørsavtalen i 

vedlegg 8, og Selger, Kjøper og Selskapet påtar seg herved å oppfylle sine respektive plikter 
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etter oppgjørsavtalen. Selger skal sørge for at Selskapet oppfyller sine plikter etter 

oppgjørsavtalen. 

4. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV AVTALEN  

4.1 Kjøpers betingelser 

Kjøpers forpliktelse til å gjennomføre denne avtalen er betinget av at følgende vilkår er 

oppfylt eller frafalt av Kjøper:  

(a) Det har ikke inntruffet forhold, herunder nye forhold etter signering av denne avtalen, 

som utgjør vesentlig brudd på Selgers forpliktelser etter denne avtalen. 

(b) [Strykes hvis styret har godkjent avtalen før signering eller det ikke er tatt 

styreforbehold] Kjøpers styre har godkjent at Kjøper erverver Aksjene på de vilkår 

som følger av denne avtalen (herunder Eiendomsverdien). Hvis Kjøper ikke innen *●+ 

kl. 12.00 sender skriftlig melding til Selger om at slik godkjenning ikke er gitt, blir 

Kjøper bundet av avtalen. 

(c) [Beholdes bare hvis Kjøper skal utføre en due diligence etter signering av avtalen] 

Kjøper har i sin tekniske, finansielle og juridiske due diligence ikke avdekket forhold 

som han mener avviker fra den informasjon som Selger har gitt om Selskapet eller 

Eiendommen. Hvis Kjøper avdekker slike forhold og ønsker å trekke seg fra avtalen, 

må Kjøper sende skriftlig melding om dette til Selger innen *●+ kl. 12.00. Kjøper blir 

ellers bundet av avtalen og kan ikke gjøre gjeldende som avtalebrudd noe han ble 

kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin due diligence. 

(d) [Beholdes bare hvis en avtale med Selskapet har en kontrollskiftebestemmelse, og 

samtykke til videreføring av avtalen på uendrede vilkår skal være en betingelse for 

Overtakelse] Kreditor under Lånene [eller angi annen kontraktspart] har bekreftet 

skriftlig at han ikke vil heve, si opp eller kreve endringer i låneavtale datert *●+ [eller 

avtale datert [●] om [●]] som følge av Kjøpers erverv av Aksjene. 

(e) [Beholdes bare hvis aksjesalget utløser en løsningsrett] [angi kontraktspart] har 

bekreftet skriftlig at han ikke vil utøve løsningsrett til Eiendommen [eller Aksjene] 

som følge av Kjøpers erverv av Aksjene. 

4.2 Selgers betingelser  

Selgers forpliktelse til å gjennomføre denne avtalen er betinget av at følgende vilkår er 

oppfylt eller frafalt av Selger: 

(a) Det har ikke inntruffet forhold, herunder nye forhold etter signering av denne avtalen, 

som utgjør vesentlig brudd på Kjøpers forpliktelser etter denne avtalen. 

(b) [Strykes hvis styret har godkjent avtalen før signering eller det ikke er tatt 

styreforbehold] Selgers styre har godkjent at Kjøper erverver Aksjene på de vilkår som 

følger av denne avtalen (herunder Eiendomsverdien). Hvis Selger ikke innen *●+ kl. 
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12.00 sender skriftlig melding til Kjøper om at slik godkjenning ikke er gitt, blir Selger 

bundet av avtalen. 

4.3 Oppfyllelse av betingelsene 

Selger og Kjøper skal gjøre det som med rimelighet kan forventes av dem for at betingelsene 

for gjennomføring av avtalen oppfylles uten ugrunnet opphold [, likevel slik at Kjøper [og 

Selger] står helt fritt til å gjøre gjeldende forbeholdene i punkt 4.1(b), (c) eller 4.2(b).]  

4.4 Betydningen av at avtalen bortfaller 

Hvis avtalen bortfaller som følge av at Selgers eller Kjøpers betingelser ikke blir oppfylt eller 

frafalt, kan ingen av partene rette krav om kostnadsdekning eller annet mot den annen part. 

Hvis avtalen bortfaller som følge av at en part bryter sine plikter etter avtalen, kan den 

annen part likevel gjøre gjeldende erstatningskrav som følge av avtalebruddet. 

5. SELGERS PLIKTER FØR OVERTAKELSE 

Frem til Overtakelse skal Selger sørge for: 

(a) At det ikke besluttes utdeling på Aksjene eller andre helt eller delvis vederlagsfrie 

overføringer til aksjeeiere eller andre utover det som fremgår av Estimert Balanse. 

(b) At Selskapets virksomhet i perioden fra signering av denne avtalen til Overtakelse 

drives på sedvanlig måte, herunder at Eiendommen vedlikeholdes på en forsvarlig 

måte og i et omfang som ikke er mindre enn før signering av denne avtalen. 

(c) At Selskapet ikke inngår nye avtaler av vesentlig betydning for Selskapet, og at ingen 

av Selskapets vesentlige avtaler heves, endres eller sies opp uten Kjøpers skriftlige 

samtykke. 

(d) Ikke å tilskynde eller foreta noe som ville utgjøre brudd på Selgers garantier i punkt 7. 

(e) Å holde Eiendommen fullverdiforsikret. 

(f) Om nødvendig å oppdatere Justeringsoppstillingen i vedlegg 7. 

(g) [Beholdes bare hvis Selger skal besørge visse arbeider utført før Overtakelse] At de 

arbeidene som er omtalt i vedlegg *●+, blir ferdigstilt før Overtakelse for Selskapets 

regning på en fagmessig måte og i samsvar med offentligrettslige krav. 

6. SELGERS ANSVAR ETTER KJØPSLOVEN, MV. 

Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven 

§ 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig 

opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som 

nevnt i § 19 (1) bokstav b. 
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Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende 

opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene 

tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige. 

Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav 

gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, 

§ 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om 

ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven. 

Dette punkt 6 begrenser ikke Kjøpers rett til å gjøre krav gjeldende som følge av forsinkelse 

som skyldes forhold på Selgers side. 

7. SELGERS GARANTIER 

Selger garanterer at følgende vil gjelde per signering av denne avtalen og Overtakelse, 

likevel slik at garantiene i bokstav (l) til og med (n) bare gjelder ved signering av denne 

avtalen: 

(a) At Selger eier Aksjene, at Aksjene overdras fri for heftelser av enhver art, at det ikke 

knytter seg løsningsrett til Aksjene, at Selskapet ikke har en ubetinget eller betinget 

plikt til å utstede ytterligere aksjer, og at ingen rettigheter knyttet til Aksjene 

(herunder utbytte, fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse mv.) er skilt fra Aksjene. 

(b) At Selskapet er lovlig stiftet og registrert i Foretaksregisteret, og at alle forhold 

(herunder de sist fastsatte vedtekter) som skal registreres i Foretaksregisteret, er 

registrert der. 

(c) At Selskapets siste årsregnskap er avgitt i samsvar med regnskapslovens regler, at 

Selskapet ikke har avgitt garantier for tredjemanns forpliktelser, og at Selskapet ikke 

har forpliktelser som Selskapet burde balanseført i henhold til regnskapslovens regler, 

utover det som fremgår av Revidert Balanse. 

(d) At Selskapet eier de eiendeler som er oppført i Estimert og Revidert Balanse, og at 

disse eiendelene er fri for enhver heftelse (bortsett fra de som vil slettes ved 

innfrielse av Lånene ved Overtakelse, og de heftelser som er angitt i vedlegg 4). 

(e) At Selskapet har innsendt påkrevde, korrekte og fullstendige opplysninger til skatte- 

og avgiftsmyndighetene, samt at det ikke foreligger eller vil oppstå skatte- eller 

avgiftskrav for Selskapet knyttet til tiden forut for Overtakelse som ikke fullt ut er 

dekket av avsetninger i Revidert Balanse.  

(f) At Justeringsoppstillingen i vedlegg 7 er fullstendig og korrekt, og at Selskapet besitter 

den dokumentasjon som etter gjeldende merverdiavgiftsregelverk er påkrevd for 

anskaffelse/fremstilling og bruk av kapitalvarer./ At Selskapet ikke har hatt 

anskaffelser som etter gjeldende regelverk utløser justeringsplikt for merverdiavgift 
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(g) At Selskapets virksomhet utelukkende består i å eie fast eiendom og drift av denne, 

[utover å eie aksjer i datterselskap med slik virksomhet], og at Selskapet ikke har 

ansatte eller pensjonsforpliktelser. 

(h) At Selskapet eier Eiendommen og er hjemmelshaver til denne.  

(i) At det ikke eksisterer andre heftelser på Eiendommen (herunder løsningsretter) enn 

de som er angitt i vedlegg 4. 

(j) At Selskapet ikke er part i rettssak eller annen rettstvist.  

(k) At Selskapet ikke har brutt leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler angitt i vedlegg 

5, og at Selger ikke kjenner til at en leier har brutt en leieavtale. 

(l) At Eiendommen er leiet ut i henhold til leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler 

angitt i vedlegg 5, og at disse avtalene er gyldige og gjengir alt som er avtalt med 

leierne. 

(m) At Selger ikke kjenner til krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller 

utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende 

reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen. 

(n) At det ikke foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder 

Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen måte. 

Med forhold som Selger kjenner til i punkt 6 og 7, menes både de forhold som Selger faktisk 

kjenner til ved signering av denne avtalen, og de forhold som Selger ikke har en rimelig 

grunn til å være uvitende om på dette tidspunktet. 

Selger gir ingen andre garantier enn de som er angitt ovenfor i dette punkt 7. 

8. BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR 

8.1 Kjøpers kunnskap 

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som brudd på punkt 6 eller 7 noe som han selv faktisk kjente 

til ved signeringen av denne avtalen, eller noe som rimelig klart og tydelig fremgår av de 

dokumentene Selger har gjort tilgjengelig for Kjøper før signering av denne avtalen. Denne 

begrensningen i Selgers ansvar gjelder ikke ved brudd på punkt 7 bokstav (e) og (f) (om skatt 

og avgift) eller punkt 7 bokstav (a) eller (h) (om eierskap til Aksjene og Eiendommen), i 

fellesskap de Fundamentale Garantiene. 

8.2 Reklamasjon 

Kjøper taper retten til å gjøre brudd på denne avtalen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 

dager etter at han selv oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger skriftlig 

melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Uansett 

taper Kjøper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende hvis Kjøper ikke sender slik reklamasjon 

innen ett år etter Overtakelse. 
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Reklamasjonsfristene ovenfor gjelder ikke for brudd på de Fundamentale Garantiene. For 

slike brudd må Kjøper sende en skriftlig reklamasjon som nevnt senest tre år etter 

Overtakelse. Ved slike brudd kan Kjøper ikke kreve at Selger dekker tap som skyldes at han 

har unnlatt å gi Selger skriftlig melding om bruddet innen 60 dager etter at han oppdaget 

det. 

8.3 Omfanget av erstatningen 

Selger kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap som definert i avhendingsloven § 7-1 (2), 

selv om Selger har utvist skyld. Tapte leieinntekter (herunder bortfalt rett til dekning av 

felleskostnader) skal likevel anses som direkte tap. 

Kjøpers tap skal beregnes netto etter fradrag for i) skatte- og avgiftsbesparelser som Kjøper 

eller Selskapet kan nyttiggjøre seg, og ii) det Selskapet har rett til å kreve erstattet fra 

tredjemann, herunder et forsikringsselskap. Hvis et tap er betinget, kan Selger først holdes 

ansvarlig for tapet hvis og når tapet må dekkes av Selskapet. Kjøper kan overholde fristene i 

punkt 8.2 ved å gi skriftlig melding om det betingede tapet før utløpet av disse fristene. 

8.4 Beløpsmessig ansvarsbegrensning  

Selgers ansvar for brudd på punkt 6 eller 7 er underlagt følgende begrensninger: 

(a) Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd som medfører tap på mindre 

enn NOK 25.000,-, og det skal ses bort fra slike brudd ved vurderingen av om 

beløpsgrensen i bokstav (b) nedenfor er nådd. 

(b) Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede tap overstiger 

NOK 300.000,-, men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har 

Kjøper rett til erstatning eller prisavslag fra første krone. 

(c) Selgers samlede ansvar er begrenset oppad til 10 % av Eiendomsverdien. Denne 

ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved brudd på de Fundamentale Garantiene. 

Ansvarsbegrensningene i dette punkt 8.4 gjelder bare ved brudd på punkt 6 eller 7 og ikke 

ved brudd på andre punkter i denne avtalen. 

8.5 Samlet ansvarsbegrensning for ethvert brudd på avtalen 

Selgers samlede ansvar for brudd på denne avtalen (herunder de Fundamentale Garantiene 

og punkt 5, 6, 7 eller 10) er under enhver omstendighet begrenset til det høyeste av 

Revidert Kjøpesum og 20 % av Eiendomsverdien. 

8.6 Ansvar ved forsett eller grov uaktsomhet 

Begrensningene i Selgers ansvar i punkt 8.2 til og med 8.5 gjelder ikke hvis avtalebruddet er 

forvoldt ved forsett eller grov uaktsomhet hos medlemmer av Selgers styre eller daglig leder 

eller en annen person hos Selger som har vært den hovedansvarlige for gjennomføringen av 

salget av Aksjene til Kjøper. 
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8.7 Betydningen av ansvarsbegrensningene for Eiendomsverdien 

Partene har ved fastsettelsen av Eiendomsverdien tatt hensyn til begrensningene i Selgers 

ansvar etter punkt 6, 7 og 8. 

9. BEFØYELSER VED BRUDD PÅ AVTALEN 

Med de begrensninger som følger av denne avtalen, kan hver av partene gjøre 

misligholdsbeføyelser etter kjøpsloven gjeldende hvis den annen part bryter avtalen, 

herunder heve avtalen hvis den annen part gjør seg skyldig i vesentlig kontraktsbrudd. 

Kjøper har imidlertid ingen rett til å kreve retting etter kjøpsloven § 34, men Selger har rett 

til å utføre retting etter kjøpsloven § 36. 

10. SELGERS SKADESLØSHOLDELSE 

Selger skal holde Kjøper skadesløs for tap (herunder forsvarlige advokatutgifter) som 

springer ut av: 

(a) At Eiendommen blir skadet i perioden mellom signering av denne avtalen og kl. 1200 

på dagen for Overtakelse. Denne skadesløsholdelsen gjelder ikke hvis tapet er lavere 

enn beløpsterskelen i punkt 8.4(a), eller hvis i) kostnadene til gjenoppføring/ 

reparasjon og leietap som følge av skaden er fullt dekket av en forsikring eller dekkes 

av Selger eller Selger stiller betryggende sikkerhet for disse kostnadene og leietapet, 

og ii) alle leierne til Eiendommen bekrefter at de vil videreføre eller gjenoppta sitt 

leieforhold på uendrede vilkår etter gjenoppføring/reparasjon. Kjøper taper retten til 

å gjøre brudd på denne skadesløsholdelsen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 45 dager 

etter Overtakelse, gir Selger skriftlig melding om at han krever erstatning for skaden. 

(b) At de fordringer som er oppført i Revidert Balanse, ikke blir betalt senest 30 dager 

etter forfall. Ved brudd på denne skadesløsholdelsen skal Selger overta fordringen fra 

Selskapet mot å betale fordringens pålydende til Selskapet senest 5 virkedager etter 

at Kjøper har gitt Selger skriftlig melding om bruddet. Kjøper taper retten til å gjøre 

denne skadesløsholdelsen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 dager etter at 

fordringen forfalt, gir Selger skriftlig melding om at han skal overta fordringen. 

(c) [Benyttes hvis Kjøper har gjennomført en due diligence før signering og har funnet 

noe som foranlediger en særskilt skadesløsholdelse.] 

Begrensningene i Selgers ansvar etter punkt 8.1, 8.2 og 8.4 gjelder ikke for skadesløs-

holdelsene i dette punkt 10. 

11. OPPSTILLING OVER JUSTERINGSPLIKTIGE/-BERETTIGEDE ANSKAFFELSER  

Selger har utarbeidet en oppstilling over Selskapets anskaffelser som er justeringspliktige/-

berettigede i henhold til reglene for justering av inngående merverdiavgift på kapitalvarer, 

som inneholder de opplysninger som i henhold til gjeldende merverdiavgiftsregelverk er 

påkrevet for registrering av anskaffelse/fremstilling av kapitalvarer (Justeringsoppstil-

lingen), jf. vedlegg 7./ Selger har opplyst at Selskapet ikke har hatt anskaffelser som er 
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justeringspliktige/-berettigede i henhold til reglene for justering av inngående 

merverdiavgift på kapitalvarer. 

12. FULLSTENDIG AVTALE 

Denne avtalen med vedlegg utgjør hele avtaleforholdet mellom partene og erstatter enhver 

tidligere avtale eller forståelse mellom partene vedrørende det som er regulert i denne 

avtalen. 

13. FRASKRIVELSE AV RETTEN TIL Å GJØRE KRAV GJELDENDE MOT ANDRE ENN SELGER 

Kjøper og Selskapet fraskriver seg herved enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot 

nåværende eller tidligere styremedlemmer eller ansatte hos Selskapet, Selger eller selskap i 

samme konsern som Selger, Selgers aksjeeiere (direkte og indirekte) eller Selgers megler, 

rådgivere eller representanter som følge av deres handlinger eller unnlatelser frem t.o.m. 

Overtakelse. Dessuten skal Kjøper sørge for at Selskapet ikke gjør et slikt krav gjeldende mot 

de nevnte personene (de Beskyttede Personer) og holde disse personene skadesløse for det 

tilfelle Selskapets eller Kjøpers aksjeeiere (direkte og indirekte) eller kreditorer gjør krav 

gjeldende mot dem som følge av deres handlinger eller unnlatelser i forbindelse med 

inngåelsen eller oppfyllelsen av denne avtalen med vedlegg. 

Ansvarsfraskrivelsen og skadesløsholdelsen i forrige avsnitt gjelder ikke i den grad kravet 

mot de Beskyttede Personer springer ut av deres forsettlige opptreden eller en særskilt 

avtale med de Beskyttede Personer. 

14. MEDDELELSER 

Enhver meddelelse i forbindelse med denne avtalen skal skje per brev eller e-post til 

følgende adresser: 

For Selger: *●+ 

For Kjøper: *●+ 

Frem til og med Overtakelse skal alle meddelelser sendes med kopi til:  

Q4 Næringsmegling AS v/  

15. LOVVALG OG TVISTELØSNING 

Denne avtalen er underlagt norsk rett. Norske lovvalgsregler skal ikke kunne lede til valg av 

et annet lands rett. 

Enhver tvist som måtte oppstå med tilknytning til denne avtale, avgjøres ved ordinær 

rettergang med *●+ som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente domstoler i henhold til 

de alminnelige regler for midlertidig sikring begrenses ikke av det som er bestemt her. 

16. VEDLEGG 

Vedlagt følger: 
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1. Firmaattester for Selger, Kjøper og Selskapet  

2. Siste avlagte årsregnskap, pantattest og vedtekter for Selskapet  

3. Estimert Balanse og estimert kjøpesumsberegning  

4. Grunnboksutskrifter 

5. Leiekontrakter med vedlegg 

6. Prospekt med vedlegg 

7. Justeringsoppstillingen 

8. Oppgjørsavtale 

9. [Datarom på DVD/minnepinne] 

17. UNDERSKRIFT 

Denne avtalen er i dag underskrevet i tre eksemplarer, hvorav partene og Q4 

Næringsmegling AS beholder ett hver. 

[sted], [signeringsdato] 

For Selger:  RF Dialog AS  for Kjøper: [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

Vi er kjent med og aksepterer våre forpliktelser i henhold til denne avtalen: 

 

for RF Dialog Eiendom AS 

[Selskapets repr.]  
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VEDLEGG 7  

JUSTERINGSOPPSTILLINGEN 

Følgende justeringspliktige/justeringsberettigede kapitalvarer foreligger per Overtakelse: 

[Ta inn angivelse av hvilken kapitalvare det gjelder]  

Fullføringstidspunkt/anskaffelsestidspunkt [Dato]  

Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift NOK [●] 

Total merverdiavgift NOK [●] 

Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen NOK [●] 

Selskapets fradragsrett ved anskaffelsen [●] % 

Selskapets fradragsrett per Overtakelse [●] % 

Årlig justeringsbeløp NOK [●] 

 

[Ta inn en tabell for hver kapitalvare, dersom det er flere.]
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VEDLEGG 8 

OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 

1 OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN 

RF Dialog AS, org.nr. 992 390 395, (Selger) og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) har i dag 

inngått avtale (Avtalen) om salg av aksjene i RF Dialog Eiendom AS, org. nr. 992 438 169.  

Ord med stor forbokstav i denne avtalen (Oppgjørsavtalen) skal bety det samme som i Avtalen. 

Selger og Kjøper har for Selgers regning engasjert Q4 Næringsmegling AS, org.nr. NO 916 739 125 

MVA, Nedre Langgate 37, 3126 TØNSBERG, v/   (Oppgjørsansvarlig) til å bistå med gjennomføring av 

oppgjøret som beskrevet nedenfor. Oppgjørsansvarlig skal ikke bistå med etteroppgjøret som skal 

finne sted etter punkt 2.3 i Avtalen. 

Det er avtalt at Overtakelse skal skje [overtakelsesdato]. 

Estimert Kjøpesum [, Selgerlånet og Lånene] samt eventuelt gebyr for tinglysing av pant til Kjøpers 

långiver skal betales til kontonr. 1503 72 70536 (Oppgjørskontoen) som er etablert i navnet til 

Oppgjørsansvarlig.   

5% av Eiendomsverdien skal betales til Oppgjørskontoen 7 virkedager etter kontraktsignering.  Avtalt 

honorar og utlegg til Oppgjørsansvarlig dekkes av beløpet så snart Sikringsdokumentet i hht. pkt. 2.1 

er tinglyst. 

Eventuelle renter på Oppgjørskontoen opptjent fra og med dagen for Overtakelse skal utbetales til 

Selger, mens eventuelle renter opptjent før Overtakelse skal utbetales til Kjøper. Renter under 

halvparten av rettsgebyret utbetales ikke. 

2 HANDLINGER FØR OVERTAKELSE 

Før Overtakelse skal partene oppfylle forpliktelsene i dette punkt 2: 

 Handling Ansvarlig Frist Status 

2.1  Utstede og sende til tinglysing et sikrings-

dokument på Eiendommen pålydende 110% av 

Eiendomsverdien til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Sikringsdokumentet skal tjene som sikkerhet for 

ethvert krav som tilkommer Kjøper eller Kjøpers 

långiver i tilknytning til Avtalen (herunder lån til 

Kjøper fra Kjøpers långiver) og forby Selskapet å 

avhende, pantsette eller på annen måte råde 

over Eiendommen uten samtykke fra 

Oppgjørsansvarlig. Sikringsdokumentet er 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

effektivt så langt gjeldende rett tillater det. 

2.2  Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

aksjeeierboken som angitt i Bilag 1med de der 

angitte heftelser til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 

 

2.3  Levere til Oppgjørsansvarlig en original fullmakt 

som angitt i Bilag 2 der Selskapet gir Kjøper rett 

til å pantsette Eiendommen til Kjøpers långiver, 

[Kjøpers bank], org.nr. [org.nr. Kjøpers bank], 

(Långiveren). Oppgjørsansvarlig skal ikke 

utlevere fullmakten til Kjøper før oppgjøret er 

gjennomført. Kjøper skal sørge for at 

panteretten til Långiveren bare kan gjøres 

gjeldende så langt gjeldende rett tillater det. 

Selger/ 

Selskapet 

Senest 10 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.4  Levere til Oppgjørsansvarlig korrekt signerte og 

bekreftede pantedokumenter over Eiendommen 

utstedt til Långiveren og en erklæring der 

Långiveren påtar seg å avlyse pante-

dokumentene hvis Overtakelse, uavhengig av 

årsak, ikke finner sted. 

Kjøper Senest 10 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.5  Innhente eventuelle samtykker som er 

nødvendige for å tinglyse pantedokumentene til 

Långiveren.  

Selger/ 

Selskapet 

Senest 8 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.6  Forutsatt at punkt 2.3 til og med punkt 2.5 er 

oppfylt, sende pantedokumentene til fordel for 

Långiveren til tinglysing. 

Oppgjørs-

ansvarlig 

Senest 7 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.7  Innhente bekreftelser (Restgjeldsoppgaven) fra 

kreditorene under Lånene som angir eksakt 

størrelse på Lånene per Overtakelse, og hvor 

kreditorene bekrefter at alle deres panteretter 

over Eiendommen, [Aksjene] og øvrige eiendeler 

som tilhører Selskapet, vil slettes ved mottak av 

de beløp som fremgår av Restgjeldsoppgaven. 

Selger/ 

Oppgjørs-

ansvarlig 

5 dager før 

Overtakelse 

 

2.8  Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig en 

oppdatert estimert kjøpesumsberegning som 

angitt i punkt 2.2 i Avtalen, der Lånene og 

Estimert Kjøpesum er justert for beløpene i 

Selger 5 dager før 

Overtakelse 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

Restgjeldsoppgaven. 

2.9  Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

styreprotokoll som angitt i Bilag 3.  

Selger/ 

Selskapet 

Senest kl. 09.00 

ved 

Overtakelse 

 

 

3 HANDLINGER VED OVERTAKELSE 

Forutsatt at betingelsene i punkt 4 i Avtalen er oppfylt eller frafalt, partene har oppfylt sine 

forpliktelser etter Oppgjørsavtalen punkt 2 og sikringsdokumentet og eventuelle pantedokumenter 

til Långiveren er tinglyst (konferert), jf. punkt 2.6, skal partene gjennomføre oppgjøret i samsvar med 

bestemmelsene nedenfor ved Overtakelse: 

 Handling Ansvarlig Frist Status 

3.1  Levere til Oppgjørsansvarlig en melding som 

angitt i  Bilag 4 om at Aksjene er overtatt av 

Kjøper [, og at Aksjene er pantsatt på første 

prioritet til Långiveren]. 

Selger og 

Kjøper 

Senest kl. 

09.00 ved 

Overtakelse 

 

3.2  Levere til Oppgjørsansvarlig Selskapets originale 

aksjeeierbok som angitt i Bilag 5, der Kjøper er 

innført som eier av Aksjene. 

Selger/ 

Selskapet 

Senest kl. 

09.00 ved 

Overtakelse 

 

3.3  Sørge for at Estimert Kjøpesum [, Selgerlånet og 

Lånene] er disponibelt på Oppgjørskontoen. 

Kjøper Senest kl. 

11.00 ved 

Overtakelse 

 

 

4 PLIKTENE TIL OPPGJØRSANSVARLIG VED OVERTAKELSE 

Straks vilkårene i Oppgjørsavtalen punkt 3 er oppfylt eller frafalt, skal Oppgjørsansvarlig: 

(a) utlevere den originale aksjeeierboken (jf. Oppgjørsavtalen punkt 3.2) til Kjøper, 

(b) utbetale avtalt honorar og utlegg til Oppgjørsansvarlig dersom det ikke er dekket tidligere,  

(c) innfri Lånene med de beløp som fremgår av Restgjeldsoppgaven, og 

(d) utbetale [Selgerlånet og] det som gjenstår av Estimert Kjøpesum inklusive opptjente renter 

på Oppgjørskontoen til Selgers konto med nr. *•+. 
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5 OVERFØRING AV DISPOSISJONSRETT TIL KONTI MV. 

Forutsatt at Kjøper har oppfylt sin plikt etter punkt 3.3, skal Selger ved Overtakelse levere til Kjøper 

alle fullmakter til å disponere over Selskapets bankkonti, herunder Selskapets tilgang til nettbank 

mv., og annen dokumentasjon som er nødvendig for at Selskapet ved Overtakelse kan sørge for at 

disposisjonsretten og tilgangen til Selskapets konti endres i samsvar med Kjøpers ønsker. Inntil 

Revidert balanse foreligger skal Selger ha tilgang til bankutskrifter og bilag for aktuell periode. 

 

6 OPPGJØRET GJENNOMFØRES IKKE SOM AVTALT 

Hvis ett eller flere av vilkårene i Oppgjørsavtalen punkt 2 eller 3 ikke er oppfylt eller frafalt ved 

Overtakelse, skal oppgjøret, likevel gjennomføres hvis og når samtlige vilkår er oppfylt eller frafalt 

innen 30 dager etter i) Overtakelse eller ii) utsatt Overtakelse iht. skriftlig endringsavtale mellom 

partene. Hvis ett eller flere av vilkårene fremdeles ikke er oppfylt eller frafalt innen utløpet av den 

nevnte fristen på 30 dager, skal Oppgjørsansvarlig levere den originale fullmakten nevnt i punkt 2.3 

til Selger og tilbakebetale eventuelt mottatt lånebeløp til Långiveren inklusive opptjente renter på 

Oppgjørskontoen så fremt Långiveren bekrefter at pantedokumentene tinglyst til fordel for 

Långiveren vil slettes. Det overskytende beløp på Oppgjørskontoen som ikke skal overføres til 

Långiveren, skal samtidig tilbakebetales til Kjøper. Dessuten skal Oppgjørsansvarlig av eget tiltak 

levere aksjeeierboken tilbake til Selskapet og sørge for sletting av sikringsdokumentet og 

urådighetserklæringen i aksjeeierboken. 

7 ENDRING AV STYRET MV. ETTER OVERTAKELSE 

Kjøper skal umiddelbart etter Overtakelse avholde ekstraordinær generalforsamling i Selskapet hvor 

Kjøper vedtar ansvarsfrihet for styret og velger nytt styre, og melde styreendringen til 

Foretaksregisteret. Utkast til protokoll for endring av styret og annet er inntatt i Bilag 6. 

8 SLETTING AV SIKRINGSDOKUMENT, URÅDIGHETSERKLÆRING OG PANTERETT 

Straks oppgjøret er gjennomført og nytt styre i Selskapet er registrert i Foretaksregisteret, skal 

Oppgjørsansvarlig sende sikringsdokumentet til sletting og be Selskapet slette urådighetserklæringen 

og panteretten i aksjeeierboken,  med mindre Kjøper gir instruks om noe annet. 

*** 

[sted], [signeringsdato] 

 

for RF Dialog AS  for [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 
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for RF Dialog Eiendom AS  for Q4 Næringsmegling AS 

[Selskapets repr.]   

 
 

Bilag:  

1. Aksjeeierbok for Selskapet ved signering av Avtalen 

2. Fullmakt til å pantsette Eiendommen fra Selskapet til Kjøper 

3. Styreprotokoll for Selskapet 

4. Melding om erverv av aksjene i Selskapet 

5. Aksjeeierbok for Selskapet ved Overtakelse 

6. Generalforsamlingsprotokoll for endring av styret mv. 
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Bilag 1 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

RF DIALOG EIENDOM AS 

Org.nr. 992 438 169 

Aksjeeiere i alfabetisk 
rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall 
aksjer 

Heftelser/merknader Innført dato 

RF Dialog AS  
[Forretningsadresse] 

992 390 395 1-[]
1) 

[] 
1) 

Aksjene er solgt til [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], iht. 
aksjekjøpsavtale datert [signeringsdato]. Avtalt overtakelse er 

[overtakelsesdato].
 Aksjene er pantsatt til Q4 Næringsmegling AS, org. 

nr. 916 739 125, til sikkerhet  for ethvert krav som tilkommer [Kjøper] 
eller [Kjøpers bank] i tilknytning til denne aksjekjøpsavtalen og eieren 
av aksjene kan ikke avhende eller pantsette aksjene eller rettigheter til 
aksjene uten samtykke fra Q4 Næringsmegling AS, org.nr. NO 916 739 
125 MVA. Denne heftelsen er ikke til hinder for at aksjene pantsettes 
på første prioritet til [Kjøpers bank].  

1) 
[signeringsdato] 

 

[Sted], [signeringsdato] 

for RF Dialog Eiendom AS 

[Selskapets repr.]  
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Bilag 2 

FULLMAKT TIL PANTSETTELSE 

RF Dialog Eiendom AS, org.nr. 992 438 169, gir herved [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], representert 

ved [Kjøpers repr.], fullmakt til alene å pantsette og/eller etablere urådighet i vår eiendom med gnr. 

51,, bnr. 458, fnr. , snr.  i Porsgrunn  kommune til fordel for [Kjøpers bank], org.nr. [org.nr. Kjøpers 

bank]. 

Denne fullmakten kan bare benyttes i original og gjelder ikke etter [angi romslig frist]. 

 

[Sted], [dato] 

for RF Dialog Eiendom AS 

 

[Selskapets repr.] 

 

Jeg/vi bekrefter at [Selskapets repr.] er over 18 år og har underskrevet eller vedkjent seg sin(e) 

underskrifter(er) i mitt/vårt nærvær. Jeg/vi er myndig(e) og bosatt i Norge. 

[Sted], [dato] 

 

 

 

 

 

 
 

Vitnes underskrift 

 

 

Vitnes underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Adresse Adresse 



 

#5140862/13 

Bilag 3 

PROTOKOLL FRA  

STYREMØTE 

I 

RF DIALOG EIENDOM AS 

(Selskapet) 

 

Den [] ble det avholdt styremøte i Selskapets lokaler. [Alternativt: Styrelederen fant det 

betryggende å avholde telefonstyremøte den []] 

Følgende personer deltok: []. Styret var dermed fulltallig og beslutningsdyktig. 

Det fremkom ingen innsigelser mot behandlingsmåten, innkallingen eller dagsordenen. 

Styret behandlet spørsmålet om Selskapet skulle samtykke til at [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], 

(Kjøper) erverver alle aksjene i Selskapet. 

Styret ga sitt samtykke til aksjeervervet og til at Kjøper innføres i Selskapets aksjeeierbok som eier av 

samtlige aksjer i Selskapet hvis og når Kjøper har overtatt aksjene iht. kjøpekontrakten med selger 

hvor også Selskapet er part. Styret godkjente inngåelsen av denne kjøpekontrakt og tilhørende 

oppgjørsavtale og bekreftet at [Selskapets repr.] har fullmakt til å inngå og signere disse avtalene på 

vegne av Selskapet samt oppdatere og signere aksjeeierboken for Selskapet. 

Videre godkjente styret at Selskapets eiendom blir pantsatt til fordel for Kjøpers långiver på de vilkår 

som følger av oppgjørsavtalen. Styret noterte at denne panteretten er tom frem til Kjøpers lån blir 

utbetalt ved Kjøpers overtakelse av aksjene, og at Kjøper i oppgjørsavtalen har påtatt seg å sørge for 

at denne panteretten bare kan gjøres gjeldende så langt gjeldende rett tillater det. 

Styrets medlemmer påtok seg å stille sine styreverv til disposisjon og fratre fra det tidspunkt 

generalforsamlingen i Selskapet måtte beslutte det.  

Styrets medlemmer erklærte at de har ingen utestående krav mot Selskapet utover det som fremgår 

av estimert balanse, som er laget iht. kjøpekontrakten med Kjøper. 

*** 

Alle vedtak var enstemmige. Andre saker forelå ikke til behandling. 

[Selskapets repr.] 
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Bilag 4 

 

Til styret i RF Dialog Eiendom AS, org.nr. 992 438 169 

 

 

MELDING OM AKSJEERVERV OG PANTSETTELSE 

Vi gir herved melding om at [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], iht. kjøpekontrakt datert 

[signeringsdato] har ervervet alle aksjene i RF Dialog Eiendom AS.  

Det gis samtidig melding om at disse aksjene er pantsatt på første prioritet til [Kjøpers bank], org.nr. 

[org.nr. Kjøpers bank]. 

Vi krever at [Kjøper] straks innføres i aksjeeierboken til RF Dialog Eiendom AS som eier av alle aksjene 

, og at [Kjøpers bank] innføres som panthaver. 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for [Kjøper] 

[Kjøpers repr.] 

 

*** 

 

Vi bekrefter herved at [Kjøper] har ervervet alle aksjene i RF Dialog Eiendom AS iht. kjøpekontrakt 

datert [signeringsdato]. 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for RF Dialog AS 

[Selgers repr.] 
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Bilag 5 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

RF DIALOG EIENDOM AS 

Org.nr. 992 438 169 

Aksjeeiere i alfabetisk rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall aksjer Heftelser/merknader Innført dato 

[Kjøper]2) 

[Forretningsadresse] 
[org.nr. Kjøper]2) 

1-[]1) og 2) [] 
2) 

Aksjene er pantsatt på første prioritet 

til [Kjøpers bank], org.nr. [org.nr. Kjøpers 

bank], med adresse [].
1)

Eieren av 
aksjene kan ikke avhende eller pantsette 
aksjene eller rettigheter til aksjene uten 
samtykke fra Q4 Næringsmegling AS, 
org.nr. NO 916 739 125 MVA. Aksjene er 
pantsatt  til Q4 Næringsmegling AS, org. 
nr. 916 739 125, til sikkerhet  for ethvert 
krav som tilkommer [Kjøper] eller 
[Kjøpers bank] i tilknytning til denne 
aksjekjøpsavtalen. 

1) [signeringsdato] 

2) 

[overtakelsesdato] 

 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for RF Dialog Eiendom AS 

[Selskapets repr.]  
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PROTOKOLL 

FOR 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

RF DIALOG EIENDOM AS 

 

Den [overtakelsesdato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i RF Dialog Eiendom AS, 

org.nr. 992 438 169, i selskapets lokaler. 

Selskapets aksjeeier, [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper] [, som tidligere samme dag hadde ervervet 

samtlige aksjer i selskapet,] var representert ved [Kjøpers repr.] [som fremviste skriftlig og datert 

fullmakt]. 

Til behandling forelå følgende: 

1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 

[Kjøpers repr.] ble valgt til møteleder. [medundertegner] ble valgt til å undertegne protokollen 

sammen med møtelederen.  

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. Selskapets eneste aksjeeier samtykket i at 

generalforsamlingen ble holdt uten vedtak fra styret, jf. aksjeloven § 5-6 (3), og at verken styrets 

leder, daglig leder eller en stedfortreder for dem var til stede, jf. aksjeloven § 5-4 (1) tredje setning. 

3. Beslutning om ansvarsfrihet 

Generalforsamlingen vedtok å frita alle nåværende og tidligere styremedlemmer for ethvert ansvar i 

tilknytning til deres verv som styremedlemmer i selskapet. Ansvarsfriheten gjelder i så vid 

utstrekning som gjeldende rett tillater det. 

4. Endring av styret 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

”[●] skal fratre som styremedlemmer i selskapet med umiddelbar virkning. [●] (styreleder), 

[●] og [●] skal heretter utgjøre selskapets styre.” 

5. Endring av revisor 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 
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”[●] skal fratre som revisor med umiddelbar virkning. [●], org.nr. [●], er heretter selskapets 

revisor.” 

6. Endring av vedtektene 

Generalforsamlingen vedtok at selskapets vedtekter heretter skal lyde: 

§ 1 

Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er RF Dialog Eiendom AS. 

§ 2 

Forretningskommune 

Selskapet har sitt forretningskontor i *●+. 

Hvis styret bestemmer det, kan generalforsamlingen avholdes i *●+. 

§ 3 

Selskapets virksomhet 

Selskapets virksomhet er [å investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som 

dermed står i forbindelse.] 

§ 4 

Aksjekapitalen 

Aksjekapitalen er NOK *●+ fordelt på *●+ aksjer hver pålydende NOK *●+. 

 

 

§ 5 

Samtykke til aksjeerverv. Forkjøpsrett 

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra selskapet. Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett iht. 

aksjeloven. 

§ 6 

Signatur 

Selskapets foretaksnavn tegnes av styreleder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. 

 

* * * 

Flere saker forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet. 
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_______________________      _______________________ 

[Kjøpers repr.]        [medundertegner] 
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FULLMAKT OG SAMTYKKE 

[Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], gir herved [Kjøpers repr.] fullmakt til på våre vegne å møte og 

stemme for våre aksjer i RF Dialog Eiendom AS ved den neste ekstraordinære generalforsamlingen i 

selskapet som skal behandle endring av styret, revisor og vedtekter. 

Undertegnede samtykker herved til: 

(a) at generalforsamlingen blir avholdt uten forutgående styrebeslutning om innkalling, jf. 

aksjeloven § 5-6 (3);  

(b) at verken styrets leder, daglig leder eller en stedfortreder for dem er til stede på 

generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 5-4 (1) tredje setning; og 

(c) at sakene på generalforsamlingen blir behandlet etter aksjeloven § 5-7 uten å følge kravene 

i aksjeloven § 5-8 til § 5-16. 

 

[sted], ________ 

For [Kjøper] 

 

__________________ 
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