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Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: TS22
Saksreferanse: TS22

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 10, Bruksnummer 58 i 0715 HOLMESTRAND kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 22.01.2019 kl. 12.11
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 22.01.2019 kl. 12.10

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2018/1709244-1/200 19.12.2018
21:00

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT

VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Annet
BENTSRUDVEIEN 14 AS
ORG.NR: 921 838 670

HEFTELSER

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som
vedrører en matrikkelenhets 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 finner du på grunnboksutskriften til
hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn
festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:

2001/6004-1/27 11.12.2001 BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 0715 GNR: 10 BNR: 42
og eventuelle parseller som utskilles fra denne
Med flere bestemmelser

2006/142853-1/200 21.02.2006 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: HOLMESTRAND KOMMUNE
ORG.NR: 917 151 229
Rettighetshaver: SKAGERAK NETT AS
ORG.NR: 979 422 679
Gjelder legging av rørledninger og kabelanlegg.

2018/1477531-1/200 30.10.2018
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 15 000 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006

GRUNNDATA

2000/4894-1/27 13.10.2000 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0715 GNR: 10

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 22.01.2019 12:11 – Sist oppdatert 22.01.2019 12:10
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



BNR: 42

2001/1547-1/27 28.03.2001 MÅLEBREV

2018/24732-1/200 01.01.2018
00:00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING

Tidligere:
KNR: 0702 GNR: 10 BNR: 58

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Gårdsnummer 10, Bruksnummer 58 i 0715 HOLMESTRAND kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 22.01.2019 12:11 – Sist oppdatert 22.01.2019 12:10
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2
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Holmestrand kommune

Eiendomsinformasjon

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

715 - Holmestrand kommune 10 58 0 0 Grunneiendom TOMT "N" Ja 5132,2 5135,7 1-Målebrev

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

10.10.2000 Nei Nei Nei Nord: 6593055,57 Øst: 574928,24 System: EPSG:32632

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Omnummerering 01.01.2018 01.01.2018 10/58 0

Kartforretning 21.03.2012 21.03.2012 11/24 0

Mottaker 11/19 5210,2

11/21 0

11/25 0

11/22 0

10/42 0

11/3 0

10/58 0

11/29 0

11/23 0

11/15 0

10/60 0

Avgiver 11/1 -5210,2

8/46 0

11/26 0

11/16 0

Kart- og delingsforretning 28.11.2008 13.01.2009 57/2008 10/58 0

8/43 0
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11/25 0

10/60 0

11/24 0

Avgiver 11/19 -3369

11/1 0

Mottaker 11/29 3369

138/1 0

11/28 0

10/42 0

Kart- og delingsforretning 10.10.2000 24/2000 Mottaker 10/58 5135,7

Avgiver 10/42 -5135,7

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt

21824496 Annen industribygning Industri Tatt i bruk 0 780 780

300503478 Lagerhall Industri Ferdigattest 0 205 205

ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Bentsrudveien 14 Nord: 6593034
Øst: 574930
System: EPSG:32632

Kirkesogn 04030404-Botne
Grunnkrets 216-BENTSRUD
SKOLEKRETS 1-EKEBERG
Valgkrets 1-GJØKLEP
Tettsted 2501-Holmestrand
Postnummerområde 3083-HOLMESTRAND

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn Referanser

I-Bergverk/Industri M-Malebrevnummer: 3318
J-Journalnummer: 24/2000

TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

5132,2 Nord: 6593055,5701478 Øst: 574928,23999538 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. 
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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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Holmestrand kommune

Matrikkelkart

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

715 - Holmestrand kommune 10 58 0 0 

 

Orientering om matrikkelkart 

Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt

og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en

nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer.
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Areal og koordinater

Areal: 5132,20 Arealmerknad: 

Representasjonspunkt:     Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32                     Nord: 6593055,57       Øst: 574928,24

Ytre avgrensning

Grensepunkt/Grenselinje Merke nedsatt i/ Grensepunkttype/

Løpenr Nord Øst Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius

1 6593028,50 574900,96 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

25,02 Ikke hjelpelinje 13

2 6593039,76 574889,78 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

15,87 Ikke hjelpelinje 13

3 6593057,23 574872,08 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

24,87 Ikke hjelpelinje 13

4 6593060,78 574870,18 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

4,03 Ikke hjelpelinje 13

5 6593062,05 574872,97 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

3,07 Ikke hjelpelinje 13

6 6593084,68 574911,61 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13 231,60

44,84 Ikke hjelpelinje 13

7 6593090,41 574923,62 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13 12,48

14,03 Ikke hjelpelinje 13

8 6593086,07 574968,19 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

44,78 Ikke hjelpelinje 13

9 6593077,83 574970,15 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

8,47 Ikke hjelpelinje 13

10 6593059,62 574976,84 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

19,40 Ikke hjelpelinje 13

11 6593041,90 574965,68 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13 34,98

21,26 Ikke hjelpelinje 13

12 6593027,78 574947,46 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13 150,47

23,07 Ikke hjelpelinje 13

13 6593011,88 574920,43 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13

31,36 Ikke hjelpelinje 13

14 6593011,88 574920,43 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13
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2,00 Ikke hjelpelinje 13
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Holmestrand

kommune

KARTUTSNITT

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 10 Bnr: 58 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Bentsrudveien 14

3083 HOLMESTRAND

Annen info:
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Tegnforklaring

Samferdsel Vegnavn MurFrittstående

MurLoddrett Hekk AnnetGjerde

Stolpe Gatelys Luftledning trase

Nøyaktig grensepunkt Anslått grensepunkt Teiggrense

Svømmebassengkant Bygningsdelelinje Bygningslinje

Mønelinje Takkant Takoverbyggkant

Taksprang Trapp inntill bygg Veranda

Midlinje bane i tunnel Annet vegareal avgrensning Gang- og sykkelvegkant

Fortauskant Vegdekkekant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel Bolig Garasje og uthus

Annen næring Frittstående trapp Svømmebasseng

Godkjente byggetiltak Takoverbygg Udefinerte bygg

Bolig Garasje og uthus Annen næring

Kommunegrense Gang- og sykkelveg Veg

Kanal og grøft Havflate Høydekurve

Høydekurve Bebygd område Dyrka mark

Skog Annet
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Holmestrand kommune
Adresse:  Postboks 312, 3081 HOLMESTRAND
Telefon:  

Utskriftsdato: 30.1.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Kommunale avgifter og eiendomsskatt Kilde: Holmestrand kommune

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  0715  Gårdsnr.:  10  Bruksnr.:  58  
Adresse:  Bentsrudveien 14, 3083 HOLMESTRAND
Referanse:  Bentsrudveien 14

Kommunalt standardgebyr for bebygde eiendommer som er tilknyttet kommunalt/interkommunalt tjenestetilbud:

Avgift Grunnlag Årlig avgift

Vann 13476

Avløp 10579

Eiendomsskatt Ingen eiendomsskatt

Kommentar

Oppgitte gebyr er inkl. mva

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold
omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål
som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer
som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas
uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.



Holmestrand

kommune

Oversiktskart med VA

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 10 Bnr: 58 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Bentsrudveien 14

3083 HOLMESTRAND

Annen info:
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Tegnforklaring

Brannventil Kum - annen eier Sluk

Avløp_felles Overvannsledning Spillvannsledning

Vannledning - annen eier Sirkeleiendom Nøyaktig eiendomsgrense

Anslått eiendomsgrense Nøyaktig grensepunkt Anslått grensepunkt

Samferdsel Vegnavn MurFrittstående

MurLoddrett Hekk AnnetGjerde

Stolpe Gatelys Luftledning trase

Svømmebassengkant Bygningsdelelinje Bygningslinje

Mønelinje Takkant Takoverbyggkant

Taksprang Trapp inntill bygg Veranda

Midlinje bane i tunnel Annet vegareal avgrensning Gang- og sykkelvegkant

Fortauskant Vegdekkekant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel Bolig Garasje og uthus

Annen næring Frittstående trapp Svømmebasseng

Godkjente byggetiltak Kommunegrense Kanal og grøft

Havflate Høydekurve Høydekurve
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ØKONOMI/REGNSKAP 

 
 

 

 

Telefon:   33 06 41 00 
E-post: 
postmottak@holmestrand.kommune.no 
 

 

MEGLEROPPLYSNINGER 
 

  28.01.2019 

 

 

 

  Legalpant   

 

Heftelser med legalpant.  

 

GBnr. 10/58/0/0 Bentsrudveien 14, 3080 Holmestrand   

  

 

Ingen restanser på kommunale avgifter.  

 

 
 



Holmestrand kommune
Adresse:  Postboks 312, 3081 HOLMESTRAND
Telefon:  

Utskriftsdato: 28.1.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Restanser og legalpant Kilde: Holmestrand kommune

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  0715  Gårdsnr.:  10  Bruksnr.:  58  
Adresse:  Bentsrudveien 14, 3083 HOLMESTRAND
Referanse:  Bentsrudveien 14

Ubetalte gebyrer og eiendomsskatt
Det finnes ingen ubetalte gebyrer eller skyldig eiendomsskatt.

Inkasso/legalpant
Det finnes ikke inkassokrav/legalpant på eiendommen.

Kommentar

Ingen restanse, se vedlegg

Vedlegg

1 vedlegg

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold
omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål
som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer
som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas
uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.





Holmestrand kommune

Planstatus

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

715 - Holmestrand kommune 10 58 0 0 Bentsrudveien 14, 3083 HOLMESTRAND

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

Næringsvirksomhet - Nåværende Kommuneplan

Båndlegging etter lov om kulturminner Kommuneplan

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål

Ja

715 3054 Vestfold næringspark (20.6.2001)

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

Nei

MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK
Ligger eiendommen eller del av eiendommen innenfor et område med nedlagt midlertid forbud mot tiltak?

Nei

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

Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?

Nei 

KOMMENTARFELT:
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Det tas forbehold om feil og mangler.
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Holmestrand

kommune

Kommuneplan

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 10 Bnr: 58 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Bentsrudveien 14

3083 HOLMESTRAND

Annen info: Kommuneplanens arealdel 2015 - 2027
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Tegnforklaring

Strandlinje sjø Virkeområde for RPR i

Oslofjorden

Rikspolitiske retningslinjer

Langsiktig utviklingsgrense Sirkeleiendom Nøyaktig eiendomsgrense

Anslått eiendomsgrense Nøyaktig grensepunkt Anslått grensepunkt

Samferdsel Vegnavn MurFrittstående

MurLoddrett Hekk AnnetGjerde

Stolpe Gatelys Luftledning trase

Svømmebassengkant Bygningsdelelinje Bygningslinje

Mønelinje Takkant Takoverbyggkant

Taksprang Trapp inntill bygg Veranda

Midlinje bane i tunnel Annet vegareal avgrensning Gang- og sykkelvegkant

Fortauskant Vegdekkekant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel Bolig Garasje og uthus

Annen næring Kommunegrense Høydekurve

Høydekurve Båndlegging etter lov om

kulturminner - Nåværende

Fjernveg - På bakken -

Nåværende

Samleveg - På bakken -

Nåværende

Samleveg - På bakken -

Nåværende

Atkomstveg - På bakken -

Nåværende

Gang-/sykkelveg - På bakken

- Nåværende

Jernbane - Tunnel - Framtidig Høyspenningsanlegg (inkl

høyspentkabler)

Hensyn grønnstruktur Boligbebyggelse - Nåværende Forretninger - Framtidig

Næringsvirksomhet -

Nåværende

LNFR for tiltak basert på

gårdens ressursgrunnlag -

Nåværende

KpOmråde gjeldende
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Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens 

arealdel for Holmestrand 2015 – 2027. 
 

Vedtatt i Bystyret 17.06.15, sak 049/15 
Unntatt rettsvirkning opphevet for §51, Bystyret 15.06.16, sak 041/16 

 

Utfyllende bestemmelser § er juridisk bindende og rammet inn. Retningslinjer er punkter.  

Tekst vist i kursiv gjelder kun for området omfattet av kommunedelplan for Hillestad.  

     

De utfyllende bestemmelsene og retningslinjer består av følgende hoveddeler:  

 Del 1 Generelle bestemmelser og retningslinjer.  

(gjelder for hele planområde uavhengig av arealbruksformål)  

 Del 2 Bestemmelser og retningslinjer til arealbruksformålene  

(gjelder nærmere angitte arealbruksformål) 

 Del 3 Bestemmelser og retningslinjer for hensynssonene  

(gjelder for nærmere angitte soner) 

 Del 4 Rettsvirkning  

 

Informasjon om regional planbestemmelse  

Lokalisering av handel   

Etablering av handelsvirksomhet med et samlet bruksareal på over 3000 kvm. eller utvidelse 

til over 3000 kvm. samlet bruksareal er bare tillatt i sentrumssoner og andre områder for 

handel, slik disse er lokalisert og avgrenset i den tid til enhver tid gjeldende kommuneplans 

arealdel, jfr. retningslinjene 1 – 8 i regional plan for handel og sentrumsutvikling vedtatt i 

fylkestinget 28.04.2009. 

 

Med handelsvirksomhet forstås handel i bygningsmessige enheter eller bygningskomplekser 

som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og eller 

medlemskort for å få adgang. Som handelsvirksomhet regnes også handel lokalisert i flere 

enheter innenfor et område som for eksempel en handelspark. 

 

Forbud mot handelsetableringer langs E18   

Det tillates ikke etablering av handelsvirksomhet i et belte på 1 km på hver side av E18. Det 

er unntak for områder som inngår i sentrumssoner eller andre områder for handel, slik disse er 

avgrenset i den til enhver tid gjeldende kommuneplans arealdel, jfr. retningslinjene pkt. 1 – 8 i 

regional plan for handel og sentrumsutvikling vedtatt i fylkestinget 28.04.2009. 

 

DEL 1 Generelle bestemmelser og retningslinjer 
De generelle bestemmelser gjelder for hele planområdet. 

 

Plankrav  

§ 1 Krav til utarbeidelse av reguleringsplan  

I medhold av PBL § 11-9 nr 1 gjelder: 

Innefor nye og eksisterende områder avsatt til bebyggelse og anlegg eller råstoffutvinning 

skal søknadspliktige arbeid og tiltak som nevnt i PBL § 20-1, eller fradeling til slike formål 

ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. Plankravet gjelder ikke tiltak som nevnt i 

§ 20-2 i PBL eller tiltak som faller inn under utfyllende bestemmelse §2. Kommunedelplan 

for sentrum gjelder fortsatt 
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 1b. Unntak fra plankravet  

Følgende retningslinje gjelder  

Kommunedelplan Hillestad  

Reidvintunet  

Etter søknad med situasjonsplan, kan det tillates en naturlig utvikling og oppgradering av 

eksisterende formål for henholdsvis skole og museumsaktivitet/kultur.   

 

Fortetting Island – Kronlia 

I regulerte områder med formål ”eksisterende boligområde”, kan det åpnes for fortetting 

uten krav om reguleringsplan. Tomtedelingsplan må fremlegges. Fortetting må ikke være til 

hinder for fremtidig utvikling i området. På Hynås med avkjøring til fylkesvei, kreves tillatelse 

fra Statens vegvesen.   

 

 

§ 2 Fortetting unntatt plankrav 

  

I medhold av PBL § 11-10 nr. 1 gjelder: 

Fradeling av enkelttomt til en enebolig eller en tomannsbolig innenfor uregulert nåværende 

byggeområde kan tillates uten reguleringsplan dersom; 

- Delingssøknaden kombineres med en rammesøknad om framtidig bebyggelse. 

- Tomt for enebolig er minimum 600 m
2
  

- Tomt for tomannsbolig er minimum 1000 m2  NB! Retningslinje (bystyrets vedtak pkt. p) 

- Tomtebredde er >15 m og dybde på hagesiden >8m.  

- Utnyttingsgrad maks. %BYA=30.  

  

Kravet om samtidig dele- og rammesøknad er av hensyn til berørte parters forutsigbarhet og 

en forsvarlig og effektiv saksbehandling. Stedlig tilpasning og estetiske hensyn skal tillegges 

avgjørende vekt, jfr. § 14. Ved ønske om takform, byggehøyde, materialbruk eller 

terrenginngrep som bryter vesentlig med omgivelsene, skal det avholdes forhåndskonferanse 

for bl.a. å avklare forholdet til § 14 og krav til visualisering av tiltaket i forbindelse med evt. 

søknad.   
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§ 3 Plankrav langs vann og vassdrag   

I medhold av PBL § 11-11 nr 5, jf § 1-8 siste ledd gjelder: 

Soner langs vann og vassdrag fastsettes der  søknadspliktige arbeid og tiltak som nevnt i PBL 

§ 20-1, eller fradeling til slike formål ikke kan finne sted før området inngår i reguleringsplan. 

Sonene har følgende bredder på begge sider av vassdragene målt fra strandlinjen: 

 

 

 

 
For alle øvrige vann og vassdrag skal søknadspliktige arbeid og tiltak som nevnt i Plan- og 

bygningsloven § 20-1, eller fradeling til slike formål ikke tillates i en sone på 10 m på begge 

sider av vassdraget målt fra strandlinjen som retningsgivende.  
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Utbygging og utbyggingsavtaler  

 

§ 4 Rekkefølgekrav  

I medhold av PBL § 11-9 nr 4 gjelder:  

Innenfor eksisterende og planlagte områder avsatt til bebyggelse og anlegg, kan utbygging 

ikke finne sted før følgende forhold er tilfredsstillende hensyntatt og etablert:  

- Barnehage og skoletilbud  

- Kommunaltekniske anlegg jfr. PBL § 18-1 

- Elektrisitetsforsyning 

- Uteoppholdsarealer   

- Tilgang til lekeplasser dokumentert    

- Parkeringsplasser 

- Sykkelparkering 

- Forbindelse til eksisterende eller planlagt gang- og sykkelveinett 

- Trafikksikker adkomst alle, også for bevegelseshemmede og kjørende  

- Tilfredsstillende kapasitet på vegnettet avklart  

- Risiko og sårbarhetsanalyse jfr. PBL § 4-3 

- Eventuelle pålagte støydempende tiltak er gjennomført 

 

§ 5 Geoteknisk stabilitet 

I medhold av PBL§ 11-9 nr 8 gjelder  

Alle tiltak under marin grense må vurderes i forhold til kvikkleire. Ved utbygging under 

marin grense skal tilstrekkelig geoteknisk stabilitet på området dokumenteres. Muligheten for 

at området vil inngå i et skred utløst på naboeiendommene skal vurderes.  

 

§ 6 Krav til bruk av utbyggingsavtale  

I medhold av PBL § 11-9 nr 2, jf. § 17-2 og 17-3 gjelder:  

Kommunen kan kreve at det inngås utbyggingsavtale som grunnlag for utbygging. 

Utbyggingsavtale kan omfatte eksempelvis rekkefølgekrav for opparbeiding eller 

oppgradering av infrastruktur herunder teknisk infrastruktur, grønnstruktur, felles byrom, 

gangveier, turveier mv. Det skal være et hovedprinsipp at utbygger dekker alle kostnader til 

tilrettelegging/opparbeidelse/oppgradering av intern og ekstern teknisk infrastruktur innenfor 

de rammer som er fastsatt i loven. For ekstern infrastruktur skal utbygger dekke en 

forholdsmessig andel.  

 

Krav til infrastruktur, energi og avkjørsler, byggegrense mot vei 

 

§ 7 Tilknytningsplikt offentlig vann og avløp  

I medhold av PBL § 11-9 nr. 3 gjelder:  

All bebyggelse inkludert fritidsbebyggelse skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett, enten 

direkte eller via privat avløpsnett. Kommunen kan gjøre unntak fra kravet. Avløpsløsningen 

skal tilfredsstille krav som framgår av forurensingsloven. Tette tanker skal unngås. 

Drikkevannsforsyning skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet. 
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8. Vannbåren varme/energi  

Følgende retningslinje gjelder:   

Ved planlegging etter loven skal muligheten for tilknytting til vannbåren varme vurderes. Ved 

feltutbygging som samlet utgjør 10 boenheter eller mer, samt ved yrkesbygg over 500 m2 bør 

det legges til rette for vannbåren varme.  

 

Kommunens til en hver tid vedtatte klima- og energiplan skal legges til grunn for 

energispørsmål etter Plan- og bygningsloven.    

 

§ 9 Avkjørsler    

I medhold av PBL § 11-10 nr 4 gjelder :  
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Meget streng holdning: 

Nye avkjørsler tillates ikke uten at det foreligger godkjent reguleringsplan. Utvidet bruk av 

eksisterende avkjørsel kan tillates når utbyggingen er i samsvar med formålet i gjeldende 

kommuneplan og vegnormalens krav til teknisk utforming er ivaretatt. Driftsavkjørsler til 

landbruket skal begrenses, men kan aksepteres. Tillatelse forutsetter at teknisk utforming ihht 

Vegnormalen er ivaretatt. Gruppen omfatter følgende veier: FV 32, FV 35, FV 313, FV 315 

og FV 319 

 

Streng holdning: 

Nye avkjørsler skal begrenses og skal som hovedregel inngå i reguleringsplan. Utvidet bruk 

av eksisterende avkjørsel kan tillates når utbyggingen er i samsvar med formålet i gjeldende 

kommuneplan og vegnormalens krav til teknisk utforming er ivaretatt. Driftsavkjørsler til 

landbruket skal begrenses, men kan aksepterers. Tillatelse forutsetter at teknisk utforming iht. 

vegnormalen er ivaretatt. 

Gruppen omfatter følgende veier: FV 314, FV 675, FV 755, FV 760, FV 910 

 

Mindre streng holdning  

Nye avkjørsler kan tillates. I vurderingen av om ny avkjørsel kan tillates, skal det utredes om 

eksisterende avkjørsel kan benyttes. Eventuell ny avkjørsel skal sees i sammenheng med 

mulig videre utbygging i samme område. Vegnormalens krav til teknisk utforming skal være 

ivaretatt. Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel kan tillates dersom avkjørselen tilfredsstiller 

vegnormalens krav til teknisk utforming. Driftsavkjørsler til landbruket tillates dersom teknisk 

utforming iht Vegnormalen er ivaretatt. Gruppen omfatter følgende veier: FV 760 og FV 765 

 

Plankravet er fastsatt av Vestfold Fylkeskommunes hovedutvalg for samferdsel, areal og 

miljø den 04.12.12 

 

Andre veier er private eller kommunale, og ligger innenfor kommunens myndighetsområde. 

Ved ny utbygging skal først og fremst eksisterende avkjørsler til kommunal hovedvei 

benyttes. Kommunen kan pålegge sanering og samling av private avkjørsler 

 

§ 10 Byggegrense langs uregulert kommunal vei 

I medhold av PBL § 11-9 nr.5 gjelder: 

Der ikke annet er bestemt i reguleringsplan er byggegrense langs uregulert kommunal vei satt 

til 12 meter fra veiens senterlinje 

 

§ 11 Garasjer 

I medhold av PBL §11-9 nr. 5 gjelder:  

Garasjer med mønehøyde over 5,0 meter tillates ikke. Garasjer mindre enn 50m2 kan tillates 

nærmere nabogrense enn 4 meter 

 

Hensyn til miljø og omgivelser  

§ 12 Miljøkvalitet mindre drikkevannskilder  

I medhold av PBL §11-6 nr. 6 og 8 gjelder:  

Ved plan og tiltak etter PBL som berører nedbørsfelt for mindre drikkevannsforsyninger      

(mindre enn 50 personer) skal konsekvenser for drikkevannsforsyninger belyses, og disse 

skal ikke settes i risiko 
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13. Byggegrense mot dyrka mark, gårdstun og driftsbygninger med husdyrbesetninger 

Følgende retningslinje gjelder for fastsettelse av byggegrense: 

 

Byggegrense mot dyrket mark bør være minimum 30 m med unntak for landbruksbygg og 

mindre tilbygg på eksisterende boligbebyggelse. Nye tomtegrenser bør ikke settes nærmere 

dyrka mark enn 5 m. 

Byggegrense mot gårdstun og driftsbygninger med større husdyrbesetninger bør være 

minimum 100 m. Topografi, framherskende vindretning og produksjonsomfang skal tillegges 

vekt ved bygningsmyndighetens godkjenning av endelig plassering i samråd med 

landbrukskontoret.   

 

 

§ 14 Landskap og estetikk  

I medhold av PBL § 11-9 nr. 6 gjelder:  

Nye bygninger og anlegg, samt endring av eksisterende, skal utformes i samspill med 

omgivelsenes karakter, naturgitte forhold og de bygde omgivelsene.  Bebyggelsen skal 

tilpasse seg landskapet eller bidra til å fremheve eksisterende landskapskvaliteter. 

 

15. Kulturminner   

Kulturminneloven § 9 omtaler plikt til å undersøke om tiltak vil virke inn på automatisk 

fredete kulturminner. Forhold og hensyn avklares gjennom planbehandling og byggesak.  

 

§ 16 Høyspent   

I medhold av PBL § 11-9 nr. 6 gjelder:  

Det kan ikke oppføres nye boliger, institusjoner skoler, barnehager, arbeids- eller 

publikumsbygg i områder som overskrider et magnetfelt på 0,4 mikrotesla jf. Statens 

strålevernrapport 2005:8. Magnetfeltets maksimale utbredelse over året skal legges til grunn 

når sonen beregnes.   

 

§ 17 Stormflo og økt havnivå  

I medhold av PBL § 11-9 nr. 5 gjelder:  

Ved nybygg skal overkant gulv ikke legges lavere enn kote + 2,5.   

 

18. Kantvegetasjon langs vassdrag    

Følgende retningslinje gjelder:  

Kantvegetasjon langs vassdrag bør ikke fjernes i en bredde på 3 m målt fra strandlinjen på 

hver side av vassdraget. Vanlig vedlikehold av åkerkanter og veikanter kan aksepteres. 

 

§19 Gjenbruk av matjord 

I medhold av PBL §11-9 nr. 8 gjelder:  

I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om 

at matjordlaget skal brukes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til 

matproduksjon. 
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Hensyn til barn, unge og gående  

 

§ 20 Omdisponering av lekearealer   

I medhold av PBL § 11-9 nr. 6 gjelder:  

Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt fellesarealer eller friarealer som er i bruk 

eller egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatningsarealer. Erstatning skal også skaffes 

ved utbygging eller omdisponering av uregulerte arealer som blir eller har vært i bruk til lek, 

eller dersom omdisponeringen av arealer egnet til lek føre til at de hensyn som er nevn i 

rundskriv T 2/08 (Om barn og planlegging) punkt 5 b ikke blir oppfylt.  

 

 21. Uttalelser fra skoler og barnehager   

Følgende retningslinje gjelder:  

Forslag til reguleringsplan kan ikke tas til politisk behandling før nærmeste barnehage og 

skole innen kretsen er varslet og gitt anledning til å uttale seg om dagens bruk av området 

samt forholdet til skoleveier, lekeplasser og friareal. Kravet gjelder også ved byggesøknad 

som omfatter 10 boenheter eller mer.  

 

§ 22 Plassering av mobilmaster/-sendere  

I medhold av PBL § 11-9 nr. 6 gjelder:  

Det er ikke tillatt å oppføre mobilmaster eller basestasjoner slik at grenseverdier gjort 

gjeldende av Statens strålevern overskrides i områder der mennesker kan forventes å 

oppholde seg til daglig. Plassering i nærheten av skoler, barnehager eller i områder avsatt eller 

brukt til lek skal søkes unngått selv om anbefalte grenseverdier ikke overskrides.  Kommunen 

kan kreve at master og sendere plasseres samlet.  

 

§ 23 Stier og gangforbindelser  

I medhold av PBL § 11-9 nr 6 gjelder:  

Stinettet er en del av et godt kommunikasjonssystem og må ivaretas og videreutvikles. Ved 

planlegging etter loven skal hensynet til eksisterende gangforbindelser, stier og snarveier 

ivaretas. Tilgjengeligheten til viktige friluftsområder og lekeplasser skal ivaretas. Ved tiltak 

som berører gang- og sykkelveier skal trafikksikkerhetsplanen legges til grunn.  

 

DEL 2 Bestemmelser og retningslinjer til arealbruksformålene  
Bestemmelsene under gjelder innenfor nærmere angitte arealbruksformål, PBL § 11-7 nr. 1- 6  

 

Byggeområder for bolig 

§ 24 Støy  

I medhold av PBL § 11-9 nr. 6 gjelder:  

For framtidig boligområde eller søknad om tillatelse til bolig beliggende inntil eksisterende 

eller framtidig hovedveg, forutsettes vurdering av støyforholdene. I tillegg til hovedvei må 

også andre støykilder vurderes. De til en hver tid gjeldende nasjonale retningslinjer for 

håndtering av støy i arealplansaker fra Miljødirektoratet (T – 1442) eller tilsvarende 

myndighet skal legges til grunn. Støydempende tiltak skal være varige og ha høyt estetisk 

kvalitet.    

 

 25. Utnyttelse framtidige boligområder   

Følgende retningslinjer gjelder: 

 Vestre Ramberg, Olav Duuns vei 15 bebygges med frittliggende kjedehus/småhus.  

Middels arealutnyttelse 2 – 4 boenhet/dekar, jfr. RPBA   
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 Tidligere Botne skiltfabrikk, Olav Duuns vei 17 bebygges med rekkehus/kjedehus. 

Middels arealutnyttelse 2 – 4 boenhet/dekar, jfr. RPBA  

 Ekeberg gård/Gartneriet bebygges med lavblokk/kjedehus.  

Middels arealutnyttelse 2 – 4 boenhet/dekar, jfr. RPBA   

 Område Grelland (Kommunedelplan Hillestad) bebygges med frittliggende enebolig. 

Minimum 1,0 boenhet/daa. Feltet organiseres i adskilte boliggrupper. Grønnstruktur, 

herunder lekeområder vises i overordnet reguleringsplan sammen med annen 

infrastruktur, bl.a. vegløsning, før enkeltfelter kan behandles. Avkjørsel til feltet legges 

fra felles planlagt lokalvei til knutepunkt ved E18 på Grelland, som vist på plankartet.  

 Solbergjordet bebygges med konsentrert bebyggelse - lavblokk/rekkehus. 

Høy arealutnyttelse minst 4 boenhet/dekar, jfr. RPBA 

 Utvidelse Søndre Kleivan bebygges med frittliggende kjedehus/lavblokk. 

Lav arealutnyttelse 1 – 2 boenheter/dekar, jfr. RPBA. 

 Eikelundåsen bebygges slik at landskap-, natur- og friluftsverdier ivaretas i størst 

mulig grad. Før regulering kan igangsettes, skal det foreligge en analyse som ser disse 

verdiene i sammenheng med sikte på å stedfeste hvor det ikke bør legges bebyggelse. 

Analysen legges til grunn for arealutnyttelsen. 

 

§ 26 Vestre Ramberg og tidligere skiltfabrikk   

I medhold av PBL § 11-9 nr. 8 gjelder  

Ved regulering av område avsatt fremtidig byggeområde bolig ved Vestre Ramberg og 

tidligere skiltfabrikk ved Olav Duuns vei skal trafikksikkerhet knyttet til krysset Olav Duuns 

vei – Rambergveien utredes og tiltak vurderes innarbeidet i planen.   

 

§ 27 Byggegrense Øvre Rove – Rove   

I medhold av PBL § 11-9 nr. 5 gjelder:  

For å opprettholde strøkets karakter i det området som omtales som ”Nordre forstad” på 

gamle kart kan bebyggelsen etter nærmere vurdering tillates plassert i samme avstand til vei 

som eldre eksisterende bygninger i samme gate.    

 

§ 28 Krav til uteoppholdsareal 

I medhold av PBL § 11-9 nr. 5 gjelder:  

Minste tillatte uteoppholdsareal (MUA) pr boenhet er 80 m
2
. Arealer brattere enn 1:3 

medregnes ikke. Arealet kan knyttes til hver enkelt boenhet som privat uteoppholdsareal eller 

være felles for flere boenheter i umiddelbar nærhet til boligene. Alle boenheter skal ha tilgang 

på et sammenhengende privat uteoppholdsareal på minimum 10m
2
. For eneboliger, 

tomannsboliger, rekkehus og lignende boligtyper bør avstanden mellom bygningens fasade og  

tomtegrensen på hagesiden være minimum 8 m.  

 

§ 29 Funksjonskrav til lekeplasser  

I medhold av PBL § 11-9 nr.5 gjelder:  

Nærlekeplass  

Ved etablering av 6 boenheter eller flere i nye felt eller uregulert tettbebygd strøk skal det 

anlegges privat felles lekeplass(-er) på minimum 125 m 
2 

innen en avstand på 50 m. 

Lekeplassen skal være tilpasset de minste barnas behov og skal minimum inneholde 3 

lekeapparater/aktiviteter samt sitteplasser. Maks 20 boenheter kan være felles om en 

lekeplass. 
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Kvartalslekeplass 

Ved etablering av 6 eller flere boenheter skal det være tilgang til en lekeplass på minimum 1 

500 m
2 

innen en avstand på 300m. Lekeplassen skal gi plass for ball-lek, aking, sykling og 

lignende.  

 

Dersom det ikke er hensiktsmessig eller egnet areal ikke finnes innenfor planområdet, skal 

utbygger betale et beløp p.t. kr 25.000,- til kommunen for de første 20 boenhetene til 

anlegg/opprustning/vedlikehold av et egnet kommunalt areal. Ved vurdering av egnethet skal 

trafikksikker kryssing av sterkt trafikkert vei tillegges vekt. Kommunen er ansvarlig for 

prosjektering, utførelse og framtidig vedlikehold av kvartalslekeplassen.  

  

For de neste 30 boenhetene betales p.t. kr 15.000,- pr. boenhet. Totalt kr 850.000,- for 50 

boenheter. 

 

For de neste 50 boenhetene betales p.t. kr 12.500,- pr. boenhet. Totalt kr 1.375.000,-  for 100 

boenheter. 

 

Alle beløp justeres i henhold til konsumprisindeksen ved årsskiftet 

 

Felleslekeplass  

Ved etablering av 6 eller flere boenheter skal det være tilgang til et stort felles lekeområde på 

minimum 5 000 m
2
, eventuelt ca 2 x 2 500 m

2
 innen en avstand på 1000 m. Ved kryssing av 

sterkt trafikkert vei skal trafikksikkerheten være vurdert og evt. avbøtende tiltak være utredet. 

Området skal gi muligheter for fri lek og tilrettelegges for ballspill, skileik, sykling eller andre 

arealkrevende aktiviteter på deler av området. Området skal være kommunalt  

 

Før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse gis, skal nær- og kvartalslekeplass som 

boligen sokner til være opparbeidet eller opprustet/oppgradert.  

 

Felleslekeplass skal være opparbeidet eller opprustet/oppgradert iht. særskilt 

rekkefølgebestemmelse fastsatt i reguleringsplan. Følgende kommunale arealer er 

felleslekeplasser eller egnet for det: 

Dulpen, Hagemannsparken, idrettsanlegget på Hvitstein samt utearealene på Ekeberg, Botne 

og Kleiverud skoler. 

 

 

§ 30 Miljø- og kvalitetskrav til lekeplasser 

I medhold av PBL § 11-9 nr. 6 gjelder: 

Ved planlegging av lekeplasser skal det legges vekt på å ivareta stedets naturgitte kvaliteter så 

som naturlig topografi og store trær. De naturgitte kvalitetene suppleres med lekeapparater, 

bearbeiding av terreng etc. Lekeplasser skal planlegges slik at ulike aktiviteter ikke kommer i 

konflikt med hverandre. Lekeplasser bør også inneholde sitteplasser tiltenkt både barn og 

voksne. 

 

Arealer brattere enn 1:3 eller smalere enn 10 m, arealer med ekvivalent støynivå over 55 

dB(A), areal avsatt til kjørevei, parkering, fareområde og areal som er belagt med 

restriksjoner som hindrer barns frie lek, regnes ikke med.  
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Minimum 50 % av arealet skal være soleksponert 1. mai kl 18:00. Minst 50 % av arealet skal 

være soleksponert 10 timer samme dato. De til en hver tid gjeldende anbefalte kriterier for 

luftkvalitet fra Statens forurensningstilsyn skal være tilfredsstilt.  

 

Lekeplassene skal ha trafikksikker adkomst. Lekeplasser bør fortrinnsvis lokaliseres ved 

gang- og sykkelveier og i tilknytting til grøntområder og være skjermet fra trafikk som 

medføre støy eller forurensing utover anbefalte grenseverdier eller trafikkfare.  

Det vises for øvrig til standard for opparbeidelse av lekeplasser i Holmestrand kommune. 

 

§ 31 Krav til antall parkeringsplasser  

I medhold av PBL § 11-9 nr.5 gjelder: 

Ved boligutbygging avsettes det 2 parkeringsplasser på 18m2 pr boenhet over 90 m
2
, og 1,5 

parkeringsplass pr boenhet under 90 m
2 

BRA. I de sentrumsnære boligområdene reduseres 

dette kravet til 1,5 parkeringsplasser for boliger over 90 m
2
 og 1 parkeringsplass for boliger 

under 90 m
2 

BRA. Kommunen kan i spesielle tilfeller kreve flere eller færre parkeringsplasser 

enn det som er oppgitt. Arealer til gjestparkering avklares ved regulering eller i byggesak. 

 

§ 32 Sykkelparkering  

I medhold av PBL § 11-9 nr.5 gjelder:  

For nye boligbygg skal det avsettes arealer for minimum 2 sykkelplasser pr. boenhet. Større 

sykkelparkeringer skal være et klart definert areal som er lett tilgjengelig fra byggets 

inngangsparti.  

 

 

Byggeområder for næring 

 

 33. Barkost næringsområde, kommunedelplan Hillestad – utfyllende retningslinjer pkt. 1.2.5 

videreføres. Avkjøring fra «Barkost» næringsareal forutsettes nord i området til FV 35 

Bruksområde/virksomhet: 

 Småbedrifter og arealkrevende virksomhet 

 Middels til høy bil- eller vegtransportskapende virksomhet 

 Virksomhet med lav og middels arbeidsplass- og besøksintensitet 

 Lett industri, verksted, håndverksbedrifter, lagervirksomhet, engros- og transportfirma 

 

 34. Barstad næringsområde  

Følgende retningslinje gjelder: 

Framtidig utvidelse av området benyttes til lokale småbedrifter innenfor 

håndverk/industri/lager. 

 

§ 35 Guran – Bekk    

I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-9 nr. 1 gjelder: 

Ved regulering av området avsatt til fremtidig nærings ved Guran – Bekk skal planområdet 

også omfattet eksisterende tilgrensende næringsareal.  

 

35 b: Følgende retningslinje gjelder for område Guran - Bekk: 

Framtidig utvidelse av området skal knyttes til eksisterende virksomhet. Kun virksomhet med 

begrenset transportomfang, lav besøksfrekvens og stort arealbehov tillates.  

 

  



12 

 

36. Industriområde på Vesthøy  

Følgende retningslinje gjelder: 

Framtidig utvidelse av området benyttes til eksisterende virksomhet eller tilsvarende formål 

med hensyn til arbeidsplasser og virksomhet, jfr. makeskifteskjøte dagbokført 30.03.1987. 

 

§ 37 Bentsrud - område 1 (Markert med nummer i kartet) 

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-9 nr. 8 gjelder:   

Ved regulering skal forhold knyttet til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og tilgjengelighet 

utredes og vurderes.   

 

37 b. Følgende retningslinje gjelder for Bentsrud øst: 

Området benyttes til utvidelse av regionalt næringsområde på Bentsrud. Handel er ikke tillatt, 

jfr. regional plan for handel og sentrumsutvikling.  

 

§ 38 Bentsrud sør  - område 2 (Markert med nummer i kartet) 

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-9 nr. 6 gjelder:  

Ved regulering av område Bentsrud syd skal følgende etableres og ivaretas: 

 - 100 m byggegrense målt fra senter av sørgående felt  

 - Buffersone/vegetasjonsbelte med bevaring av eksisterende topografi mot E18 

 - Støyskjerming mot E18  

 

38 b. Følgende retningslinje gjelder for Bentsrud sør – område 2 

Området benyttes til utvidelse av regionalt næringsområde på Bentsrud sammen med 

tilgrensende areal i Re. Handel er ikke tillatt, jfr. regional plan for handel og 

sentrumsutvikling.  Ved regulering skal konsekvensene for evt. framtidig utnyttelse og 

utvidelse av hensynssone - regional pukkressurs utredes. 

 

 39. Hvittingfossveien 1 og 1B - gbnr. 9/10,12 

Følgende retningslinje gjelder: 

Området er uregulert og kan benyttes til næringsvirksomhet i nåværende type og omfang. 

Vesentlig utvidet bruk eller bruksendring til annen type næringsvirksomhet kan ikke påregnes 

uten hjemmel i revidert kommuneplan. 

 

 

Byggeområde for tjenesteyting  

 

 40. Barnehagetomt Botne 

Følgende retningslinje gjelder: 

Innenfor den østlige delen området kan plasseres en 6-avdelings barnehage med min. 

arealbehov 6 dekar. Atkomst fra Gurannveien via vestlig del av området. 

 

 41. Barnehagetomt Knutseskogen 

Følgende retningslinje gjelder: 

Innenfor området kan nåværende 4-avdelings barnehage utvides til 6-avdelings barnehage 

med min. arealbehov 6 dekar. Krav om g/s-vei/fortau langs Barlinveien/tunnelveien må 

påregnes. 
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42. Barnehagetomt Ekeberg 

Følgende retningslinje gjelder: 

 Innenfor området kan det etableres en 6-avdelings barnehage med min. arealbehov 6 dekar. 

Atkomsten forutsettes fortrinnsvis å skje fra Holtungveien via eksisterende veinett, men 

alternativ atkomst fra Holtungveien over dyrka mark kan varsles ved oppstart av 

reguleringsarbeidet. Nødvendige trafikksikkerhetstiltak må påregnes. 

 

43.  Nytt fengsel på Grelland 

Følgende retningslinje gjelder: 

Området kan benyttes til framtidig fengsel for «Kriminalomsorgen region sør», og skal 

tilbakeføres til LNF hvis dette ikke skulle bli noe av. Trasé for atkomst fra Hvittingfossveien 

utredes og avgjøres i reguleringsplan. Eventuelle konsekvenser for elgtrekket nord i området 

må særskilt vurderes i reguleringsplanen. 

 

 44. BMB barnehage og forsamlingslokale 

Følgende retningslinje gjelder: 

Området er uregulert og kan benyttes til nåværende bruk. Vesentlig utvidet bruk eller 

bruksendring til andre formål enn bolig kan ikke påregnes uten hjemmel i revidert 

kommuneplanen. 

 

 

§ 45 Offentlige områder  

I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-10 nr. 3 gjelder:  

Følgende områder avsatt til tjenesteyting skal være i offentlig eie og benyttes til offentlige 

formål: område ved Rove med eksisterende sykehjem, skoleanleggene ved Gjøklep, Ekeberg, 

Botne og Kleiverud, barnehagetomtene Knutseskogen, Botne og Ekeberg samt planlagt 

fengselstomt på Grelland. 

 

 

Byggeområder for kombinert bebyggelse 

 

 46. Melkefabrikken, Felleskjøpets anlegg og Blekvollen 

Følgende retningslinje gjelder for gamle melkefabrikken gbnr 4/186, Felleskjøpets anlegg 

gbnr 4/52 og Blekvollen gbnr. 4/9, 185: 

Området benyttes til kombinert bebyggelse næring/bolig. Det forutsettes høy utnyttelse 

(blokkbebyggelse) for den del av området som bebygges med boliger. All utbygging må ta 

hensyn til Hagemannsparken bl.a. gjennom landskapsmessig tilpasning. Allmennhetens 

tilgjengelighet til strandsonen skal forbedres. 

 

 47. Grefsrud   

Følgende retningslinje gjelder: 

Området benyttes til kombinert bebyggelse offentlig eller privat tjenesteyting/bolig.  Det 

forutsettes en arealutnyttelse for boliger innenfor RPBAs retningslinje middels/høy 

 

 48. Hillestad skole 

Følgende retningslinje gjelder: 

Området kan benyttes til kombinert bebyggelse - bolig/offentlig eller privat 

tjenesteyting/allmennyttig formål. Det forutsettes vurdert om deler av skoleplassen etableres 

som kvartalslekeplass min. 1500 m 
2 

for nærmiljøet og at dette ivaretas i reguleringen. 
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Byggeområder for sentrumsformål   

 

49. Senterinndeling  

Følgende retningslinje gjelder, jfr punkt 7.2 i Regional plan for handel og sentrumsutvikling.  

 Holmestrand bysentrum utgjør kommunens sentrumssone. 

 Holmestrandtoppen og Kleivbrottet er lokalsentre og kan fortettes med bymessig 

boliger (leilighetsbygg). Områdets samlede areal for service/handel/kontor tillates ikke 

utvidet. Planlagt utvidelse behandles gjennom én reguleringsplan. 

 Gullhaug er nærsenter, som skal betjene tettstedsområdet Gullhaug.  

 

50. Kleivbrottet 

Følgende retningslinje gjelder: 

Området er framtidig lokalsenter for Holmestrandsplatået – syd og kan utvikles som forutsatt i 

retningslinje pkt. 49 andre kulepunkt første setning. Det forutsettes høy utnyttelse i form av 

blokkbebyggelse til bolig. Trafikale konsekvenser er ikke tilstrekkelig utredet, herunder 

kryssing av Hvittingfossveien (fv. 315), og må avklares nærmere før regulering igangsettes.  

 

Omfanget av handel bestemmes i reguleringsplan og skal utredes iht. regional plan for handel 

og sentrumsutvikling innenfor rammen av nåværende bruksareal på 8100 kvm. BRA. Inntil ny 

reguleringsplan foreligger, kan det ikke påregnes tillatelse til utvidelse eller videreutvikling til 

forretningsformål som utøser søknadsplikt, jfr. pbls § 20-1 om endret/utvidet bruk. 

 

Ved regulering av arealer for større kontorbedrifter utover lokalsenternivå skal konsekvensene 

for sentrum utredes og alternativ lokalisering i sentrum vurderes. 

  

 

Byggeområde for forretninger  

§51 Annet område for handel: Bentsrud – område 3    

 

I medhold av PBL §11-9 nr. 5 gjelder: 

Deler av Vestfold næringspark defineres som annet område for handel jfr. Regional plan for 

handel og kjøpesenterutvikling. Det gjelder Gbnr. 8/49 og 11/22,23,24,25 og 26 i tillegg til 

eiendommene som allerede er regulert til forretning. 

 Ved omregulering fra industri/lager til forretning skal handelen begrenses til 

plasskrevende vareslag med tillegg for møbler og elektro. 

 Arealbegrensning: minimumsstørrelse 1000 m2 pr. forretning 

 Maksimalt tillatt forretningsareal er BRA = 24 000 m2, som fastsettes endelig i 

igangsatt reguleringsplanarbeid for dette området på Bentsrud (PlanID 2012017) 

 Enighet mellom handelsstanden i sentrum og tiltakshaverne som kommer til uttrykk i 

notat av 04.02.14 skal tinglyses på den enkelte eiendom som en privatrettslig heftelse. 

 Eksponering mot E18 utover navneskilt tillates ikke. Skilt og fasadeutforming er 

søknadspliktig tiltak og oversendes Statens Vegvesen for uttalelse. 

 Det henvises til reguleringsbestemmelsen for Vestfold næringspark II (PlanID 3054-

2) der det sies at 15% av næringsarealet skal være opparbeidet som grøntområde. Det 

forutsettes at dette grøntområdet plasseres mot E18, og dermed utgjør en 

vegetasjon/buffersone mot veien. 

 Trafikkanalyse for Vestfold næringspark datert 04.12.15 skal legges til grunn ved 

videre regulering/utvikling av Bentsrud. 
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Byggeområder for fritidsbebyggelse  

 

§ 52 Maksimal grunnflate og gesimshøyde  

I medhold av PBL § 11- 9 nr 5 gjelder:  

I områder avsatt til bebyggelse og anlegg, underformål eksisterende og planlagt 

fritidsbebyggelse tillates ikke oppført hytte med samlet grunnflate over 90 m 
2  

BYA inkludert 

eventuelle boder. Fritidsbygg kan ikke ha gesimshøyde over 3,5 meter og mønehøyde over 6 

meter fra gjennomsnittlig planert terreng.  

 

Parkering skal skje på egen tomt, godkjent parkeringsplass eller annen parkering godkjent av 

rette veimyndighet.  

Adkomstvei skal plasseres slik at det tas hensyn til trafikale forhold. 

 

 

Byggeområde for fritids- og turistformål 

 

§ 53 Rallyskole Kvan gård 

I medhold av PBL § 11-9 nr. 5 gjelder flg. funksjonskrav, iht. DRI-sak 059/12: 

 Kjøringen ved banen skal foregå innenfor følgende rammer:  

o Mandag – fredag: kl 10:00 – 18:00 

o Lørdag: kl: 12:00– 16:00 (fylkesmannens klageavgjørelse) 

o Det tillates ikke kjøring på søn- og helligdager 

o Det tillates inntil 2 timer og 30 minutter kjøring på en uke.  

 Søker skal føre logg som viser all aktivitet ved banen.  

 Støy utenfor bolig i Holtungveien 77 skal ligge innenfor maksimalstøykravene for gul 

sone for motorsportsmaner slik dette fremgår av retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanleggingen.  Kommunen og nabo i Holtungveien 77 skal gis anledning til å være 

til stede når det gjennomføres støymåling. 

 I tørre perioder skal de deler av banen som ligger nærmest nabo i Holtungveien 77 vannes 

i et slikt omfang at det er egent til å reduserer faren for støvspredning.   

 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 

Kommunedelplan Hillestad  

§ 54 Trafikknutepunkt Grelland  

I medhold av PBL § 11-9  nr 3 gjelder:  

Innenfor område avsatt til trafikkformål på Grelland lokaliseres nødvendige anlegg for 

trafikknutepunkt. Herunder gangbro over E18.  

 

 

Kommunedelplan Hillestad  

§ 55 Gang- og sykkelvei mellom Islandkrysset og Hvittingfossveien/Odderudveien 

I medhold av PBL § 11-9 nr. 4 gjelder:  

Forslag til reguleringsplan for Grellandfeltet i Hillestad kan ikke tas opp til 1. gangs politisk 

behandling før behovet for ny gang- og sykkelvei mellom Islandskrysset og krysset 

Hvittingfossveien/Odderudveien er vurdert. Kommunen kan kreve at reguleringsarbeidet for 

Grellendfeltet også omfattet ny gang- og sykkelvei på hele eller deler av nevnte strekning.   
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§ 56 Turvei på nedlagt jernbanespor mot Sande  

I medhold av PBL § 11-10 nr. 1 gjelder: 

Plankartet viser gang- og sykkelveg/turveg fra sentrum til kommunegrensen mot Sande, som 

skal anlegges i eksisterende jernbanetrasé når sporet nedlegges. Innenfor dette området tillates 

nødvendig utfylling, asfaltering, anbringing av rekkverk og andre mindre tiltak med sikte på å 

opparbeide gang og sykkelveg uten krav om reguleringsplan. Tiltaket er søknadspliktig. 

 

 

Områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål 

 

§ 57 Næringsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring  

I medhold av PBL § 11-9 nr 1 gjelder:  

Vesentlig utvidelse av eksisterende ervervsbebyggelse uten tilknytting til stedbunden næring, 

kan ikke finnes sted uten at området inngår i reguleringsplan.   

 

 58. Fradeling av gårdstun  

Følgende retningslinje gjelder:  

Ved søknad om fradeling av gårdstun der restarealene tillegges andre gårdsbruk i nabolaget, 

kan det gis dispensasjon fra LNF-formålet på betingelse av landbruksmyndighetens 

godkjenning etter jordloven. I slike kurante tilfeller kan høring av regional eller statlig 

myndighet unnlates, da deres interesser ikke ansees berørt. Med «kurante» saker menes 

fradelinger av gårdstun som gir en udiskutabel rasjonaliseringsgevinst, og hvor gårdstun 

fradeles på en naturlig arrondert tomt rundt bebyggelsen.  

 

§ 59 Kårbolig 

I medhold av PBL § 11-11 nr. 1 gjelder: 

På landbrukseiendom der landbruksmyndigheten bekrefter at kårbolig er nødvendig, kan 

bygging av kårbolig bare skje i tilknytning til gårdstun og vil ikke bli tillatt fradelt 

landbrukseiendommen senere.  Enhver utvidet bruk av avkjørsel til fylkesvegnettet skal 

behandles etter vegloven. 

 

59 b: Følgende retningslinje gjelder: 

Ved søknad om fradeling av eksisterende kårbolig uten tilknytning til gårdstunet kan det 

påregnes dispensasjon fra LNF-formålet.  

 

60. Eksisterende boligbebyggelse i LNF-områder  

Følgende retningslinje gjelder:   

Søknadspliktig tiltak uten ansvarsrett, jfr. PBL § 20-2, på eksisterende boligeiendom vurderes 

å ikke være i strid med LNF-formålet så lenge det ligger innenfor rammen av naturlig 

utvikling/oppgradering. Det samme gjelder arealoverføringer, som ikke fører til endret eller 

utvidet bruk av arealet i strid med LNF-formålet. 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

§ 61 Kommunedelplan Hillestad - Spredt boligbebyggelse  

  

I medhold av PBL§ 11-11 nr 2 gjelder:   

Spredt utbygging av boliger er tillatt innenfor avmerkede soner vist på plankartet, totalt inntil 

40 boliger i planperioden (12år). Innenfor sonene Hillestad nord
1
 og Hillestad sør

2
 tillates 

det planlagt inntil 10 boliger i hver fireårsperiode regnet fra vedtak av kommuneplanen. Nye 

boliger lokaliseres til områder der det allerede er bebyggelse, men må ikke forstyrre 

opplevelse og drift av nærliggende gårdstun og jordbrukslandskap.  Dersom det etableres 

flere nye boliger i samme område skal de organiseres i klynge.  

Innenfor avmerket sone A, D, E, F kan det tillates etablert inntil 5 boliger i samme klynge, 

supplering av eksisterende husklynge
3
 med inntil 3 nye boliger, og frittliggende enkelthus.  

 

Innenfor avmerket sone B og C tillates henholdsvis 2 og 3 nye boliger (enkeltstående hus) i 

planperioden. Det stilles strenge krav til landskapstilpassing.  

 

Ny spredt utbygging og fradeling til formålet krever reguleringsplan. Planlegging skal 

omfatte felles vann- og avløpsanlegg.  

 

En bolig omfatter en boenhet. I tillegg kan det gis mulighet for innredning av en 

sekundærleilighet på inntil 75m2 BRA. Tomtestørrelse pr. bolig fra 1 inntil 2,5 daa.  

 

For spredt utbygging gjelder:  

1) Området skal være egnet til boligformål (soleksponering, terrengforhold, støy m.v). 

Området skal lokaliseres i tilknytting til trafikksikker avkjørsel og fortrinnsvis til eksisterende 

avkjørsel fra hovedvei. Byggegrense mot fylkesvei er minst 50 meter 

 

2)  Det kan stilles krav til opparbeidet nærlekeplass. 

 

3)  Bebyggelsen skal tilpasses omgivelsene med hensyn til plassering i terrenget, volum, form 

og farge. 

 

4) Bygningene skal plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med jordvernhensyn og 

kulturlandskap. Særlig innen sone B og C må bebyggelsen ikke plasseres i eller eksponeres 

mot det åpne jordbrukslandskapet (dyrket mark/innmarksbeite). Dokumentasjon kan kreves. 

For øvrig gjelder retningslinje 13 

 

5) Bygningene skal ikke lokaliseres innenfor 100m-sonen langs vann eller 50m-sonen for 

andre vassdrag, jfr. § 4..  

 

Innenfor soner med mulighet for spredt utbygging, kan det på dette grunnlag gis anledning til 

fradeling av inntil 5 nye boliger fra samme gårds- og bruksnummer i planperioden. Boligene 

skal primært planlegges under ett.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Hillestad nord = avmerket sone for spredt utbygging i området Hillestad – Eplerød.  

2
 Hillestad sør = avmerket sone for spredt utbygging i området sør for Kronlia.  

3
 Husklynge = Gruppe med 3 eller flere bolighus, utenom stedbunden næring.  
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62. Kommunedelplan Hillestad - Omdisponering av driftsbygninger i gårdstun
4
   

 

Følgende retningslinje gjelder:  

Gjennom dispensasjon kan det gis tillatelse til bruksendring av driftsbygninger ute av drift til 

virksomhet som ikke inngår i landbruksbegrepet
5
, eller for boenheter for utleie(gjelder ikke 

låve). Dette for å sikre og vedlikeholde landbruksbygg og utnytte den bygningsressursen disse 

representerer. Dette forutsetter at bruksendring ikke gir negative virkninger for omgivelsene 

og at bygningens historiske eksteriør ikke endres vesentlig. Bruksendring er ledd i bevaring 

av gårdstunet i jordbrukets kulturlandskap. Vurdering gjøres i henhold til punktene 1 – 3 i 

kriterielisten under, krf. utbygging pkt 1.2. 

 

Eventuell dispensasjon gis på vilkår: dersom ervervsaktivitet vokser utover hva som naturlig 

kan knyttes til gården, skal ytterligere utvidelse henvises til næringsområde. Tiltakshaver 

gjøres kjent med dette ved tilsagn om bruksendring.  

 

Tilbygg med grunnareal inntil 1/5 av hoveddelens grunnflate, kan omfattes av samme 

vurdering som overstående.  

 

Større anlegg og anlegg med vesentlige virkninger, vil kreve godkjent reguleringsplan i 

medhold av PBL § 12. Bygninger kan ikke fradeles uten godkjent reguleringsplan.  

 

Kriterieliste til søknad om omdisponering av driftsbygninger:  

 Ved søknad skal det følge en prosjektbeskrivelse som begrunner den næringsmessige 

virkningen av tiltaket og angi konsekvenser av tiltaket (i forhold til en mulig fremtidig 

landbruksdrift, nytt tiltaks behov for veiomlegging,- utearelet,- tilbygg eller andre 

synlige anlegg, trafikkgenerering, forurensning osv).  

 Ved søknad skal det foreligge dokumentasjon på at tiltaket ikke er i strid med:  

o Kommunens strategi for lokalisering av ulike næringssegmenter 

o Kommuneplanens utbyggingsstrategi 

o Trafikksikker adkomst, kfr. ”Rammeplan for avkjørsler” pkt. 1.3 

o Bygningsmessige verneverdier og kulturlandskapsverdier.  

 Driftsbygninger er en del av gårdstunets bygningsmiljø. Søknaden må dokumentere at 

omdisponering bevarer eller utbedrer det historiske kulturmiljøet.  

 

 

DEL 3 Bestemmelser og retningslinjer til hensynssonene  
 

Støy- og faresoner   

 

§ 63 H210 og H220 Støysoner  

Hensynssone H210 viser rød sone i henhold til nasjonale støyretningslinjer T – 1442. 

Hensynssone H220 viser gul sone i henhold til nasjonale støyretningslinjer T – 1442. 

 

I medhold av Plan- og bygningslov § 11-8 bokstav a gjelder:  

Nasjonale støyretningslinjer T-1442 skal legges til grunn for all plan- og 

byggesaksbehandling etter loven.  

                                                 
4
 Gårdstun defineres som arealet med gårdens driftssenter 

5
 For def. av landbruksbegrepet henvises det til veilederen ”Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss” fra MD 

og LMD, 2005 
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§ 64 H310 Fareområde steinsprang   

I medhold av PBL §11-8 bokstav a gjelder: 

Innenfor hensynssonen H310, fareområde steinsprang skal tilstrekkelig geoteknisk stabilitet  

for ethvert tiltak dokumenteres av geoteknisk fagkyndig, jfr. Plan- og bygningsloven § 1-6. 

Dokumentasjonen skal oppfylle de til en hver tid gjeldende krav og retningslinjer gitt av 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller tilsvarende myndighet.  

 

§ 65 H310 Fareområde kvikkleirskred   

I medhold av PBL §11-8 bokstav a gjelder:  

Innenfor hensynssonen H310, fareområde kvikkleirskred skal tilstrekkelig geotekniske 

stabilitet for ethvert tiltak dokumenteres av geoteknisk fagkyndig, jfr. Plan- og 

bygningslovens § 1-6. Dokumentasjonen skal oppfylle de til en hver tid gjeldende 

retningslinjer og vurderingskriterier fra Norges Vassdrags- og energidirektorat eller 

tilsvarende myndighet.  

 

§ 66 H320 Fareområde flom  

I medhold av PBL § 11-8 bokstav a gjelder:  

Innenfor hensynssonen H320, fareområde flom er det forbudt å iverksette tiltak og arbeid, jfr. 

Plan- og bygningslovens § 1-6 før området inngår i reguleringsplan. Ved utarbeidelse av 

reguleringsplan skal virkningene av flom tilsvarende høyeste kjente vannstand i nyere tids 

utredes og tiltaket søkes tilpasset dette for å minimere mulige skadevirkninger ved en 

eventuell flom.  

 

§ 67 H390 Fareområde forurenset grunn  

I medhold av PBL§ 11-8 bokstav a gjelder:  

Forslag til reguleringsplan som omfatter hensynssonen H390, fareområde forurenset grunn 

kan ikke tas til politisk behandling før det foreligger eget program for håndtering av 

miljøspørsmål og miljøoppfølging. Programmet skal klargjøre hvilke tiltak som skal 

gjennomføres i anleggsperioden og etter at bygge- og anleggsarbeidet er avsluttet for å 

minimere forurensning.  

 

 

Friluftsliv, landskap, natur- og kulturmiljø  

 

 68. H530 Særlige hensyn friluftsliv   

 I medhold av PBL § 11-8 bokstav c gjelder følgende retningslinjer for hensynssone H530, 

særlige hensyn friluftsliv:  

Ved lokalisering og utforming av tiltak etter PBL bør hensynet til områdets verdi for 

rekreasjon og friluftsliv tillegges særlig stor vekt. Virksomhet som medfører støy i 

nærområdene over 35 db bør ikke tillates. De til en hver tid gjeldende nasjonale retningslinjer 

for håndtering av støy i arealplansaker T – 1442 legges til grunn ved vurdering av tiltak etter 

loven.  Bygge- og anleggstiltak bør søkes tilpasset landskapet og omgivelsene slik at 

landskapets bruks- og opplevelseskvaliteter for friluftsliv og rekreasjon i minst mulig grad blir 

skadelidende. Bygge- og anleggsarbeidet bør gjennomføres med sikte på å minimere 

konsekvensene for friluftsliv og rekreasjon i anleggsperioden.  

 

Smørsteinsområdets attraksjon er knyttet til sjøen og strandområdene. Fastboende og 

ferierende på begge sider av riksveien, veifarende og allmennheten generelt har interesse av 
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tilgang til strandsonen. Det forutsettes derfor at reguleringsplanlegging på Smørstein derfor 

også omfatter tilgjengelighet til strandsonen, Kartutsnittet under viser utmarksarealer i 

strandsonen og ønsket ferdselsforbindelse.  

 

 
 

 

 

 69. H540_1 Særlige hensyn grønnstruktur 

I medhold av PBL § 11-8 bokstav c gjelder :  

Innenfor sonen kan det kan ikke påregnes tillatelse til utbygging eller inngrep som kan 

komme i konflikt med berørte hensyn. 
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 70. H540_2 Særlige hensyn grønnstruktur    

I medhold av PBL § 11-8 bokstav c gjelder følgende retningslinjer for  hensynssone H540_2, 

særlige hensyn grønnstruktur:  

Området skal ikke bebygges men gis en tiltalende utforming som ivaretar hensynet til 

rekreasjon, grønnstruktur, landskap og natur. Området beplantes.  

 

 71. H550 Særlige hensyn landskap  

I medhold av PBL § 11-8 bokstav c gjelder følgende retningslinjer for  hensynssone H550, 

særlige hensyn landskap:  

Ved planlegging etter loven bør tiltak lokaliseres og utformes slik at det underordne seg 

kulturlandskapet på en særlig hensynsfull måte. Ved vurdering av tiltaket bør virkningene på 

både de nærmeste omgivelsene og det overordnede landskapet klargjøres. Lokalisering, 

formgiving, fargebruk og volumoppbygging bør tilpasset stedet og landskapets karakter. 

Virksomhet som medfører støy i nærområdene over 40 db bør ikke tillates uten at særlige 

tungtveiende grunner foreligger.  

 

 72. H560 Bevaring naturmiljø  

I medhold av PBL § 11-8 bokstav c gjelder følgende retningslinjer for hensynssone H560, 

bevaring naturmiljø:  

Tiltak etter loven bør utformes og lokaliseres slik at dyr og planters livsbetingelser i minst 

mulig grad blir skadelidende. Virkningene av tiltaket bør kartlegges med bakgrunn i 

eksisterende kunnskap, herunder Artsdatabankens registreringer. Dersom tiltaket berører 

arealer som kan ha særlig verdi for det biologiske mangfoldet, leveområder for arter som 

inngår i artsdatabankens rødliste eller naturtyper som inngår i Direktoratet for 

naturforvaltnings til en hver tid gjeldende liste over utvalgte naturtyper, bør virkningene av 

tiltaket for naturmiljøet utredes spesielt.  

 

 73. H570 Bevaring kulturmiljø 

I medhold av PBL§ 11-8 bokstav c gjelder følgende retningslinjer for hensynssone H570, 

bevaring kulturmiljø:  

Hensikten med hensynssonen er å bevare viktige historiske områder hvor kulturminner og 

landskapsrom samlet danner et særegent, helhetlig kulturmiljø. Retningslinjene er ment å 

være verktøy for vurdering av tiltak slik at kulturminnene og kulturmiljøene, sammenhengen 

mellom disse og landskapene de ligger i opprettholdes. Hensynet til kulturminner, 

kulturmiljøer og verneverdige bygninger skal ivaretas i plan- og bygningssaker. 

 

Tiltak etter PBL bør lokaliseres og utformes slik at konflikter med det kulturmiljøet eller 

kulturminnet som sonen er ment å ivareta minimaliseres.  Lokalisering, formgiving, fargebruk 

og volumoppbygging bør tilpasses for å sikre at kulturminnet/kulturmiljøets kvaliteter i minst 

mulig grad blir skadelidende. Dersom tiltaket omfatter støy, lukt eller andre former for 

miljøpåvirkning, bør virkningene av dette for opplevelsen av kulturminnet/kulturmiljøets 

kvaliteter utredes og søkes minimert. 

 

Å bygge nær bygninger og anlegg fredet etter kulturminneloven tillates ikke. Fredete 

bygninger og anlegg skal ha en viss åpenhet rundt seg, og nye tiltak må tilpasses områdenes 

særpreg. Antikvarisk eller arkitektonisk verneverdige bygninger i seg selv, eller som del av 

helhetlig kulturmiljø eller kulturlandskap tillates ikke revet. Ved tilbygg til eller endring av 

verneverdige bygninger skal dette skje på en slik måte at bygningens verneverdi ikke 
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forringes. Tilbygg skal underordne seg den eksisterende bygningen med hensyn til plassering, 

utforming, størrelse, material- og fargebruk. 

 

Planlegging av nybygg på gårdstun skal meldes regional kulturminnemyndighet. 

 

Søknader knyttet til nasjonale tilskuddsordning for grøfting av landbruksareal skal oversendes 

kulturminneforvaltningen til uttalelse dersom de 1)berører automatisk fredete kultrminner 

direkte, eller ligger innenfor de regionalt viktige kulturmiljøene ”Holmsvannet og 

Revåvannet” eller ”Våle prestegård og kirke, Kaupang, Huseby og guåker” 

 

 

Soner båndlagt etter annet lovverk  

 

 74. H720 arealer båndlagt etter annet lovverk  

Tiltak i hensynssonen H720 reguleres etter Lov om forvaltning av naturens mangfold, jf Plan- 

og bygningsloven § 11-8 bokstav d. Det er knyttet vedtekter til sonene. 

 

 

 

 

 

DEL 4 Rettsvirkning  
 

 

 75. Kommunedelplan for bysentrum  

Kommunedelplan for bysentrum er gjeldende plan for de arealene som ligger innenfor 

grensen som er angitt på plankartet for kommuneplanen. For disse arealene angir 

kommuneplanens arealdel hovedtrekkene i arealbruken.     

 

 76. Eldre reguleringsplaner   

Reguleringsplaner som er vedtatt før kommuneplanens arealdel gjelder der hovedtrekkene i 

arealbruken er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanens inndeling i 

detaljerte reguleringsformål gjelder i så fall. Kommunen har liste over godkjente 

reguleringsplaner.  

 

 



Holmestrand

kommune

Reguleringsplaner

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 10 Bnr: 58 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Bentsrudveien 14

3083 HOLMESTRAND

Annen info: Vestfold næringspark

25.01.2019 14:02:44 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2



Tegnforklaring

Sirkeleiendom Nøyaktig eiendomsgrense Anslått eiendomsgrense

Nøyaktig grensepunkt Anslått grensepunkt RpOmråde

detaljregulering/mindre

endring

RpOmråde

detaljregulering/mindre

endring

RpOmråde vedtatt på

bakkenivå

Samferdsel

Vegnavn MurFrittstående MurLoddrett

Hekk AnnetGjerde Stolpe

Gatelys Luftledning trase Svømmebassengkant

Bygningsdelelinje Bygningslinje Mønelinje

Takkant Takoverbyggkant Taksprang

Trapp inntill bygg Veranda Midlinje bane i tunnel

Annet vegareal avgrensning Gang- og sykkelvegkant Fortauskant

Vegdekkekant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel

Bolig Garasje og uthus Annen næring

Godkjente byggetiltak Andre sikringssoner Trase for jernbane

Annen banegrunn - tekniske

anlegg

RpFormålGrense RpGrense

RpSikringGrense Byggegrense Boligbebyggelse

Kjøreveg Kommunegrense Høydekurve

Høydekurve
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Holmestrand kommune
Adresse:  Postboks 312, 3081 HOLMESTRAND
Telefon:  

Utskriftsdato: 28.1.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Tilknytning til vei, vann og avløp Kilde: Holmestrand kommune

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  0715  Gårdsnr.:  10  Bruksnr.:  58  
Adresse:  Bentsrudveien 14, 3083 HOLMESTRAND
Referanse:  Bentsrudveien 14

Vann Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Eiendommen har ikke vannmåler.

Avløp Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.

Vei Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold
omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål
som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer
som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas
uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.



 
VIB 

 

Vestfold  
Interkommunale  
Brannvesen IKS 

 

  

 

 
 

Postadresse Fakturaadresse   
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale  Tønsberg brannstasjon Nøtterøy brannstasjon 
Ollebukta 6, 3126 Tønsberg Brannvesen   Ollebukta 6, Tønsberg Kirkeveien 222, Borgheim 
Tlf 33 00 36 00 c/o Fakturamottak Faks: 33 00 36 09 Faks: 33 40 22 73 
E-post: post@vibr.no Postboks 4228   
Org.nr.: 982 847 796  8608 Mo i Rana Kopstad brannstasjon  
Bankkonto: 2470.25.42215 E-post: 4228@invoicecenter.net  Nykirke  
 

 
 
 

 

Feie og tilsynsopplysninger: 
 

 

 

Kommune: GNR BNR FNR SNR 

Holmestrand 10 58 

 

0 0 

Adresse: Bentsrudveien 14 

 

 

 

                                                                               Kryss tegn om den ikke er registrert hos oss 

Ovennevnte eiendom ligger ikke i vårt 

dataregister, grunnen kan være at de ikke har 

ildsted eller at ildstedet ikke er meldt inn til VIB 

I vår database er det ikke registrert noe 

ildsted tilkoblet skorstein i ovennevnte 

leilighet. Det er meldeplikt til 

brannvesenet når det monteres ildsted 

for fyring med gass, olje og ved, og vi 

har ikke mottatt noen melding herfra. 

Så vi er ikke innom denne på verken 

feiing eller tilsyn.  

 

 

 

 Ja Nei 

Er det utført tilsyn med 

fyringsanlegget? Hvis ja sett 

inn dato.  

              X 

 

 

 

 Dato Utført Ikke utført 

Siste feiebesøk   X 
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BILAG BENTSRUDVEIEN 14 AS 

 

 

1. GRUNNBOK OG SERVITUTTER 

2. INFOLAND  

3. TAKST  

4. INFO OM BENTSRUDVEIEN 14 AS 

5. AKSJEKJØPEKONTRAKT 

ts
Utheving



Matrikkel: Gnr 10: Bnr 58 Morilden AS

Kommune: 0702 HOLMESTRAND KOMMUNE Morilden 5, 3070 SANDE I VESTFOLD

Adresse: Bentsrudveien 14, 3083 HOLMESTRAND Telefon: 98 22 40 10

TAKSTDOKUMENT
Bentsrudveien 14, 3083 HOLMESTRAND
Gnr 10: Bnr 58

0702 HOLMESTRAND KOMMUNE

SERTIFISERT TAKSTMANN
Ingeniør Atle Emil Iversen NTF

Telefon: 982 24 010

E-post: atlei@online.no
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK

Morilden AS
Morilden 5, 3070 SANDE I VESTFOLD

Telefon: 98 22 40 10

Organisasjonsnr: 880 638 882

Dato befaring: 05.06.2018

Utskriftsdato: 08.06.2018

Dato verdisetting: 08.06.2018

Oppdrag nr: 723
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2 Sammendrag

Konklusjon/
markedsvurdering: Eiendommen beregnede kapitaliserte verdi med dagens leieinntekter er kr 10.500.000.-.

Denne inntekten ville være ca 13.100.000.- om det ble betalt det som oppfattes å være
markedsleien. I tillegg til dette kommer verdi av ferdig opparbeidet og byggeklar del av
tomta på ca 2000 m2, med en verdi på kr 3.200.000.-

Kunde: Team Construction AS
Bentsrudveien 14, 3083 HOLMESTRAND.  Tlf. 98220625/95183000

Formål med taksten:
Taksere eiendommens normale markedsverdi.
Beregningsmessig er 2 metoder benyttet, nettokapitalisering og teknisk verdi.
Nettokapitalisering benyttes alltid sammen med teknisk verdi, og egner seg godt i de tilfellene
der leieforholdene er få og oversiktlige eller hvor eier bruker lokalene til egen virksomhet.
Teknisk verdi kan brukes alene i de tilfellene hvor utleie av objektet ikke er mulig
og hvor det ikke er noen avkastningsverdi.

Egne forutsetninger:
Bygningsingeniør og byggmester. Erfaring fra bygg/byggeledelse.
Har taksert og vært medlem av NTF siden 1982.
Autorisasjon i taksering av bolig og næringseiendom.
Sertifisert av DNV (Det norske Veritas).

Grunnlaget for verdisettingen er min kjennskap til eiendomsmarkedet i området.
Relevant statistisk for omsetning/salg av sammenlignbare eiendommer.

Verdi: Kr. 15 200 000

Dato verdisetting: 08.06.2018

Takstmann: Atle Emil Iversen Tlf.: 98 22 40 10

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i
eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin
oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se
takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.ntf.no.

SANDE I VESTFOLD, 08.06.2018

Ingeniør Atle Emil Iversen NTF
Takstmann

Telefon: 98 22 40 10



Matrikkel: Gnr 10: Bnr 58 Morilden AS

Kommune: 0702 HOLMESTRAND KOMMUNE Morilden 5, 3070 SANDE I VESTFOLD

Adresse: Bentsrudveien 14, 3083 HOLMESTRAND Telefon: 98 22 40 10

Oppdr. nr: 723 Befaringsdato: 05.06.2018 Side: 4 av 13

3 Introduksjon

3.1 Informasjon fra kunden

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider

Situasjonskart

Tegninger

Tidligere takst 14.02.2016 Takst avholdt av undertegnede. Fremvist

Eier

Statens Kartverk

3.2 Generell informasjon

Beskrivelse av eiendommen Næringseiendom beliggende på Bentsrud.
Det er ca 2,5 km til Holmestrand sentrum, eiendommen ligger rett
ved av/på kjøring E 18.

Bygningsmassen består av enkle/moderne bygget lager/kontorbygg.
Byggene er fleksible og er bygget etter dagens krav med god takhøyde
og mange muligheter for tilpasninger.
Det er relativt enkelt å tilpasse adkomster til byggene med
eventuelt nye/flere porter.

Kunde: Team Construction AS
Bentsrudveien 14, 3083 HOLMESTRAND.  Tlf. 98220625/95183000

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 05.06.2018

Per Kristian Hegg. Tlf. 98220625

Atle Emil Iversen. Tlf. 982 24 010

Forutsetninger: Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell
befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke
er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal
lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/
mangler som bør rettes opp.

Takstkonklusjonen er en vurdering av verdien av objektet dvs. det beløp som takstmannen
mener at markedet er villig til å betale. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende
opplysninger om feil og mangler, som han ikke kunne ha oppdaget, etter å ha undersøkt
takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn. Takstkonklusjonen
baserer seg på objektet i den stand og slik det var på takseringsdagen.

Dersom selger fraskriver seg ansvaret for riktigheten av bygningsarealer eller tomtearealer,
overføres dette ansvaret ikke til takstmannen. Oppmåling av- og nøyaktig arealfastsettelse av
næringseiendommer er en omfattende oppgave og inngår ikke i normaloppdraget 'Taksering
av næringseiendom'. De oppgitte arealer er ikke nødvendigvis oppmålt, men kan være hentet
fra annen dokumentasjon. Arealmåling kan bestilles som et eget oppdrag.
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3.3 Beskrivelse av eiendommen

3.3.1 Eiendomsinformasjon

Konsesjonsplikt Det er ikke krav til konsesjon

Adkomst Offentlig vei.

Vann Offentlig

Avløp Offentlig

Regulering Ligger i område regulert til næring.

Hjemmelsovergang: Tidsrom: 2012  Type: Fritt salg  Beløp: Kr.
6 050 000
Eksklusive omkostninger.

3.3.2 Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 0715 HOLMESTRAND Gnr: 10 Bnr: 58

Eiet/festet: Eiet

Areal: 5 132 m² Arealkilde: Beregnet areal fra Statens kartverk

Hjemmelshaver: Team Construction AS

Adresse: Bentsrudveien 14, 3083 HOLMESTRAND

3.3.3 Beskrivelse av tomt

Tomtens anvendelse Tomten er ferdig opparbeidet med kultet/grus dekke, deler brukes til lager.

Miljø og forurensning Takstmann er ikke gjort kjent med at det kan være forurensede masser i grunn.

Utbyggingspotensiale Det er stor potensiale for mer bygging på tomten.

3.3.4 Beskrivelse av områdene rundt

Parkering Meget godt med parkering/lager utvendig
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3.4 Bygninger på eiendommen

3.4.1 Næringsbygg

Bygningsdata:

Byggeår: 2001  Kilde: Opplyst av eier.

Anvendelse: Lager/kontorer.

Arealer:

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Kommentar

1. etasje 500 475 Inngangsparti, toaletter, kontor, trimrom, lager/produksjonslokale
og garasje.

2. etasje 340 328 Kontorer, møterom og kantine/kjøkken.

Sum bygning: 840 803

Konstruksjoner og innvendige forhold:

Drenering

Bygget på en pute av drenerende masse.

Grunn og fundamenter

Bygget er oppført på støpt plate på mark.
Forsterkede fundamenter for bæring.
Ligger mest sannsynlig på en pute av grus/drenerende masser.

Ytterveggskonstruksjon

Bygget med bærekonstruksjon i stål.
Yttervegger i elementer, stålplater innvendig/utvendig og fylt med skum.

Fasader

Stålplater, som er yttersiden av veggelementet.

Utvendige dører og vinduer

Det er montert isolerglass vinduer og isolerte kjøreporter.
Det er montert automatiske persienner på alle vinduer mot fasader med sol.

Takkonstruksjon

Bærekonstruksjon i stål.
Isolert med mineralull.

Taktekking

Taket er tekket med ståplater,

Innvendige overflater gulv

Gulvene i kontor delen av bygget er belagt med vinylbelegg.

Innvendige overflater vegg

Ytterveggene har metalloverflaten fra elementet.
Det vesentlige av innervegger er med systemvegger.

Innvendige overflater himling

Plater i himlingene.

Kjøkkeninnredning

Enkelt laminat kjøkken.

Ventilasjon primæranlegg

Det er montert ventilasjonsanlegg med kjøling.
Det er montert varmepumpe luft/luft.
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Elektrisk primæranlegg

Standard godt utbygget 400v el.anlegg.
All belysning i himlinger 2 etasje er med nye led lamper.
Led lamper også i utelamper.

Annet

Det er ikke montert heis i bygget.

3.4.2 Lagerbygning

Bygningsdata:

Byggeår: 2016  Kilde: Opplyst av eier.

Anvendelse: Lager

Arealer:

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Kommentar

1. etasje 204 190 Lager

Sum bygning: 204 190

Kommentar areal

Det montert en mesanin på ca 50m2.

Konstruksjoner og innvendige forhold:

Bygning generelt

Konstruksjonsmessig bygget som hovedbygget.
Enklere standard og kun asfalterte gulver.
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4 Verdigrunnlag

4.1 Utleiekontrakter og ledige lokaler

Leiekontrakter/markedsleie:

Bygning/areal Etg. Antall Pris pr år Enh.pris Leie
f.o.m.

mnd/år

Opphør
mnd/år

Reg % Markedsleie
pris

Pris pr år Markedsleie
f.o.m. mnd/år

Reg %

Lagerbygning

  -Lager/kontorer

      LKC Eiendom AS/LKC Bolig 1 og 2 844 m² 1 000 000 1 185 1/2016 12/2017 100 1 300 1 097 200 1/2019 100

Sum: 1 000 000 1 097 200

Næringsbygg

  -Lager

      LKC Eiendom AS/LKC Bolig 1 204 m² 1/2016 12/2017 100 600 122 400 1/2019 100

Sum: 122 400

Total: 1 000 000 1 219 600

Bransjer/leiekontrakter:

Bygning/bransje Etg Antall Pris pr år Enh.pris Leie
f.o.m.

mnd/år

Opphør
mnd/år

Reg % Markedsleie
pris

Pris pr år Markedsleie
f.o.m. mnd/år

Reg %

Lagerbygning

  -

      LKC Eiendom AS/LKC Bolig 1 og 2 844 m² 1 000 000 1 185 1/2016 12/2017 100 1 300 1 097 200 1/2019 100

Sum: 1 000
000

1 097 200

Næringsbygg

  -

      LKC Eiendom AS/LKC Bolig 1 204 m² 1/2016 12/2017 100 600 122 400 1/2019 100

Sum: 122 400

Total: 1 000 000 1 219 600

Utleiekontrakter og ledige lokaler
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4.2 Beskrivelse av eiendomsmarkedet

Markedsutsikter Eiendommen ligger i et område som er i en positiv utvikling.
Fleksibel byggningsmasse med mange anvendelsesmulighter.

4.3 Inntekter/kostnader

Inntekter

Arealtype Kontrakter Markedsleie

m² Kr./m² Pris/år m² Kr./m² Markedsleie
pr år

Lager 204 204 600 122 400

Lager/kontorer 844 1 185 1 000 000 844 1 300 1 097 200
Sum 1 048 1 000 000 1 048 1 219 600

Inntektsoverskudd

Inntekter (overført) 1 219 600

Tap ved ledighet, %

Normale eierkostnader, årlig

   Forsikring 25 000

   Kommunale avgifter, eiendomsskatt 20 000

   Utvendig vedlikehold 30 000

   Ufortsett 30 000 105 000

Eiendommens inntektsoverskudd 1 114 600
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5 Verdisetting

5.1 Tomteverdi

Metode: Ved verdisetting av tomta er det brukt kjente verdier fra sammenlignbare tomter i området.

Verdi tomt

Tomteareal

Tomteareal, overført fra matrikkeldata: 5 132,0 m²

Sum areal: 5 132,0 m²

Verdi tomt

Ansatt verdi tomt: 5 500 000

Verdi tomt: 5 500 000

5.2 Teknisk verdi

Næringsbygg
    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 6 700 000

    Sum teknisk verdi – Næringsbygg 6 700 000

Lagerbygning
    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 1 400 000

    Sum teknisk verdi – Lagerbygning 1 400 000

Sum teknisk verdi bygninger 8 100 000

5.3 Nettokapitalisering

Metode: Verdien som fremkommer etter denne metoden har sin bakgrunn i eiendommens vurderte netto
inntektsoverskudd og det kravet til avkastning som normalt stilles ved investeringer av denne typen.

Forutsetninger

Effektiv risikofri rente: 3,00 %

- Inflasjon: 2,50 %
Realrente, avrundet: 0,50 %

Markedsrisiko 3,00 %

Eiendomsrisiko 2,00 %

Renteglidning 3,00 %
Realavkastningskrav: 8,50 %
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Beregning av kapitalisert verdi

Eiendommens inntektsoverskudd (overført fra inntekter/kostnader) 1 114 600

Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi,

beregnet av inntektsoverskuddet (Kr.  1 114 600 ) når realrenten er  8,50% 13 112 941

Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi: 13 112 941

Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi (avrundet): 13 110 000

Kommentar nettokapitalisering:

Opplysningene om leiekontrakten er oppgitt av eier, kontrakten er ikke fremlagt,
Utleier/leier er nærstående, eier i stor grad er den samme i alle selskaper.
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6 Andre bilder

Andre bilder for oppdraget

Møterom Kjøkken/kantine

Kontorer Lager



Matrikkel: Gnr 10: Bnr 58 Morilden AS

Kommune: 0702 HOLMESTRAND KOMMUNE Morilden 5, 3070 SANDE I VESTFOLD

Adresse: Bentsrudveien 14, 3083 HOLMESTRAND Telefon: 98 22 40 10

Oppdr. nr: 723 Befaringsdato: 05.06.2018 Side: 13 av 13

Nylig opparbeidet, ubebygget del av tomta



BILAG BENTSRUDVEIEN 14 AS 

 

 

1. GRUNNBOK OG SERVITUTTER 

2. INFOLAND  

3. TAKST  

4. INFO OM BENTSRUDVEIEN 14 AS 

5. AKSJEKJØPEKONTRAKT 

ts
Utheving











Selskap:

Org.nr.:

Utskrift fra FINALE Aksjonærservice
Dato: 29.01.2019 15:26

Side 1 av 1

Aksjonærens navn og adresse Org.nr.
Fødselsdato / Antall

aksjer
Aksje
nummer Pantsettelse til pantsatt

Antall aksjer

Aksjeeierbok pr 29.01.2019
Bentsrudveien 14 AS, Bentsrudveien 14, 3083 HOLMESTRAND

921838670

Aksjeklasse: Ordinære aksjer

226900 1-226900986515054

Bentsrudveien 14, 3083 HOLMESTRAND

Kristoffersen Holding AS

Samlet antall aksjer 226900

Samlet aksjekapital:
Antall
aksjer

Pålydende
pr aksje

Samlet
pålydende

Stemmerett
pr aksje

Utbytterett
pr aksje

Ordinære aksjer 226 900 1,00 226 900,00 1,00 1,00

226 900Sum: 226 900,00



Team Construction AS

Bentsrudveien 14 AS

EIENDELER 921 838 670

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 922 008

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. -                            

Sum varige driftsmidler 5 922 008

Finansielle anleggsmidler
Lån til foretak i samme konsern

Investeringer i tilknyttet selskap

Lån til tilknyttet selskap

Sum finansielle anleggsmidler -                            

SUM ANLEGGSMIDLER 5 922 008                 

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 417 000

Andre kortsiktige fordringer -                            

Sum fordringer 417 000

Bankinnskudd, kontanter o.l. -                            

SUM OMLØPSMIDLER 417 000                    

SUM EIENDELER 6 339 008                 



Team Construction AS

Bentsrudveien 14 AS

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 226 900                    

Annen innskutt egenkapital 397 255                    

Sum innskutt egenkapital 624 155                    

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 0

SUM EGENKAPITAL 624 155

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt

Sum avsetning for forpliktelser 0

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 5 664 067

Langsiktig gjeld til konsernselskap

Sum annen langsiktig gjeld 5 664 067                 

SUM LANGSIKTIG GJELD 5 664 067                 

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld

Betalbar skatt 32 188                      

Skyldig offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld 18 599                      

SUM KORTSIKTIG GJELD 50 787                      

SUM GJELD 5 714 854                 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 339 008                 

Kontrollsummering 0



Beregning av estimert kjøpesum -  Bentsrudveien 14 AS

Basert på åpningsbalansen, prisantydning og skattemessige saldoverdier pr. 01.01.2018

Beregning tapte avskrivninger Saldogruppe Beløp

Eiendomsverdi 11 500 000,00kr                      

Skattemessig saldoverdi teknisk (10%) J 1 062 882,00kr                        

Skattemessig saldoverdi bygg (2%) I 3 265 995,00kr                        

Skattemessig saldoverdi bygg (4%) H 143 198,00kr                           

Markedsverdi tomt 4 000 000,00kr                        

Rabattgrunnlag 3 027 925,00kr                        

Differanse rabattgrunnlag 8,00 % 242 234,00kr                           

Eiendomsverdi 11 500 000,00kr                      

Kundefordinger 417 000,00kr                           

Bankinnskudd

Bankgjeld -5 664 067,00kr                       

Selgergjeld

Leverandørgjeld

Betalbar skatt -32 188,00kr                            

Annen kortsiktig gjeld -18 599,00kr                            

Rabatt tapte avskrivninger -242 234,00kr                          

Estimert kjøpesum for aksjene 5 959 912,00kr                        

Eventuelle rentebindingavtale kompenseres hvis overtas av kjøper

Samlet oppgjør fra kjøper: Beløp

Estimert kjøpesum 5 959 912,00kr                        

Bankgjeld 5 664 067,00kr                        

Konserngjeld/gjeld til Selger -kr                                        

Til sammen 11 623 979,00kr                      
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Estimert kjøpesum for aksjene 5 959 912,00kr                        

Eventuelle rentebindingavtale kompenseres hvis overtas av kjøper

Samlet oppgjør fra kjøper: Beløp

Estimert kjøpesum 5 959 912,00kr                        
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#5140862/13 

MEGLERSTANDARD OKTOBER 2015 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG.  

Utkast 30.1.2019 av Q4 Næringsmegling AS ved RBW. 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 

Kristoffersen Holding AS 

og 

[Kjøper] 

vedrørende salg av aksjene i 

Bentsrudveien 14 AS 
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1. PARTENE OG EIENDOMMEN 

Kristoffersen Holding AS, org.nr. 986 515 054, (Selger) eier 100 % av aksjene (Aksjene) i 

Bentsrudveien 14 AS, org.nr. 921 838 670, (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 Bentsrudveien 14, gnr. 10, bnr. 58  med påstående bygninger og anlegg i 

Holmestrand 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,4 

(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,7 og 

(e) 8 % av differansen mellom i Eiendomsverdien etter fradrag for antatt markedsverdi 

på tomten NOK 4 000 000,-, 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. 

                                                           

4 Andre eiendeler som det skal betales for, herunder eventuelle utløste justeringsrettigheter for mva., må angis her.  
7 Hvis Selskapet har gevinst på G/T-konto, kan man innta en ny bokstav (e) som lyder: «NOK [●], som utgjør et omforent, 
fast fradrag for utsatt skatt som består av gevinst på G/T-konto.» 
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(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.  

(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. 

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 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. 
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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 

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 3% 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. 
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Oppgjøret under denne avtalen skal gjennomføres i samsvar med oppgjørsavtalen i 

vedlegg 7, og Selger, Kjøper og Selskapet påtar seg herved å oppfylle sine respektive plikter 

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. 

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. 

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. 

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. 
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(e) Å holde Eiendommen fullverdiforsikret. 

(f) Om nødvendig å oppdatere Justeringsoppstillingen i vedlegg 6. 

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. 

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 



Bentsrudveien 14 AS 7 (11) 

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 6 er fullstendig og korrekt, og at Selskapet besitter 

den dokumentasjon som etter gjeldende merverdiavgiftsregelverk er påkrevd for 

anskaffelse/fremstilling og bruk av kapitalvarer. 

(g) At Selskapets virksomhet utelukkende består i å eie fast eiendom og drift av denne, 

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 bilag til 

Salgsoppgaven, 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 bilag til Salgsoppgaven 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. 
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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. 

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 50 000,-, 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 500 000,-, 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. 
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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. 

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. 

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, 
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som inneholder de opplysninger som i henhold til gjeldende merverdiavgiftsregelverk er 

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

lingen), jf. vedlegg 6. 

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 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/ Trond Stensholt. Epost: ts@q4.no 

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 Vestfold tingrett som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente 

domstoler i henhold til de alminnelige regler for midlertidig sikring begrenses ikke av det 

som er bestemt her. 
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16. VEDLEGG 

Vedlagt følger: 

1. Firmaattester for Selger, Kjøper og Selskapet  

2. Pantattest og vedtekter for Selskapet  

3. Estimert Balanse og estimert kjøpesumsberegning  

4. Grunnboksutskrifter 

5. Prospekt.  Vedlegg på minnepinne 

6. Justeringsoppstillingen 

7. Oppgjørsavtale 

8. [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:   

Kristoffersen Holding AS 

 

 

 for Kjøper: [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

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

 

for Selskapet: Bentsrudveien 14 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 

Kristoffersen Holding AS, org.nr. 986 515 054, (Selger) og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) 

har i dag inngått avtale (Avtalen) om salg av aksjene i Bentsrudveien 14 AS, org. nr. 921 838 670.  

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. 916 739 125, 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 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 

effektivt så langt gjeldende rett tillater det. 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

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).32 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,34 vil slettes ved mottak 

av de beløp som fremgår av Restgjeldsoppgaven. 

Selger/ 

Oppgjørs-

ansvarlig 

5 dager før 

Overtakelse35 

 

                                                           

32 Punkt 2.3 til og med punkt 2.6 kan strykes dersom det ikke skal etableres pant til fordel for Kjøpers bank forut for 
Overtakelse. Panterett for Kjøpers oppkjøpsfinansiering kan bare etableres hvis i) saksbehandlingsreglene i § 8-10 følges, 
ii) vilkårene for fritak fra aksjeloven § 8-10 er oppfylt i henhold til tilhørende forskrift, eller iii) dispensasjonsvedtak er 
gitt etter særskilt søknad. 
34 Her må det avklares om Selskapet har stilt pant eller garantier til andre enn kreditorene under Lånene. Har Selskapet 
gjort det, kan man her tilføye et nytt punkt 2.7: «Levere til Kjøper en bekreftelse om at [angi navn på panthaver]s panterett 
over Eiendommen vil slettes etter at [angi navn på panthaver] har mottatt NOK [•] av Estimert Kjøpesum ved Overtakelse, 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

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 

Restgjeldsoppgaven.36 

Selger 5 dager før 

Overtakelse 

 

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 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, 

                                                                                                                                                                                     

og om at Selskapet med virkning fra Overtakelse er fritatt for enhver forpliktelse under garantiavtalen datert [•] som 
Selskapet har gitt til [angi navn på panthaver].» 
35 Har Selger inngått swap-avtaler i tilknytning til Lånene, bør Selger undersøke om det er praktisk mulig å innhente 
restgjeldsoppgaver fem dager før Overtakelse.  
36 Teksten her forutsetter at kjøpesumsberegningen skal oppdateres før Overtakelse basert på restgjeldsoppgaver som vil 
bli innhentet senere.  
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(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 det som gjenstår av Estimert Kjøpesum inklusive opptjente renter på 

Oppgjørskontoen til Selgers konto. 

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] 
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for Kristoffersen Holding AS  for [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

for Bentsrudveien 14 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  

BENTSRUDVEIEN 14 AS 

Org.nr. 921 838 670 

Aksjeeiere i alfabetisk 
rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall 
aksjer 

Heftelser/merknader Innført dato 

Kristoffersen Holding AS  
 

986 515 054 1-226 
9001) 

226 900 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. 916 739 125. 
Denne heftelsen er ikke til hinder for at aksjene pantsettes på første 
prioritet til [Kjøpers bank].  

1) [signeringsdato] 

 

[Sted], [signeringsdato] 

for Bentsrudveien 14 AS 

[Selskapets repr.]  
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Bilag 2 

FULLMAKT TIL PANTSETTELSE 

Bentsrudveien 14 AS, org.nr. 921 838 670, 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. 10,, bnr. 58 i Holmestrand  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 Bentsrudveien 14 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 
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Bilag 3 

PROTOKOLL FRA  

STYREMØTE 

I 

BENTSRUDVEIEN 14 AS 

(Selskapet) 

 

Den [•] ble det avholdt styremøte i Selskapets lokaler.  

Følgende personer deltok: Lennert Anton Kristoffersen. 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 medlem påtok seg å stille sitt styreverv til disposisjon og fratre fra det tidspunkt 

generalforsamlingen i Selskapet måtte beslutte det.  

Styrets medlem erklærte at han ikke har 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 Bentsrudveien 14 AS, org.nr. 921 838 670 

 

 

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 Bentsrudveien 14 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 Bentsrudveien 14 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 Bentsrudveien 14 AS iht. kjøpekontrakt 

datert [signeringsdato].44 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for Kristoffersen Holding AS 

[Selgers repr.] 

 

 

                                                           

44 Bakgrunnen for dette punktet er at Kjøper skal godtgjøre sitt erverv, jf. aksjeloven § 4-2 (1), og dette gjøres her ved at 
Selger bekrefter at eierskiftet har skjedd. 
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Bilag 5 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

BENTSRUDVEIEN 14 AS 

Org.nr. 921 838 670 

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. 916 739 125. 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 Bentsrudveien 14 AS 

[Selskapets repr.]  
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Bilag 6 

 

PROTOKOLL 

FOR 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

BENTSRUDVEIEN 14 AS 

 

Den [overtakelsesdato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Bentsrudveien 14 AS, 

org.nr. 921 838 670, 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].46 

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.47 

                                                           

46 Det er her lagt opp til at generalforsamlingen avholdes som et møte etter aksjelovens alminnelige regler (se dog punkt 2 i 
protokollen). Etter de forenklede reglene i aksjeloven § 5-7 kan generalforsamlingen avholdes "på en egnet måte" uten 
fysisk møte, f.eks. ved sirkulasjon av utkast til protokoll eller som et telefonmøte. Paragraf 5-7 krever at protokollen 
signeres av styrets leder før endringen av styret, men er neppe til hinder for at styret utpeker en annen person til å forestå 
avholdelse av generalforsamlingen og undertegne protokollen så fremt styrets leder har forfall og det ikke er en varaleder. 
Hvis generalforsamlingen skal avholdes etter reglene i § 5-7, stryker man sak 1 og 2 nedenfor og skriver: «Sakene nedenfor 
ble behandlet etter aksjeloven § 5-7 uten forutgående styrebeslutning om innkalling, jf. aksjeloven § 5-6 (3). Styrets 
medlemmer, daglig leder og revisor var gitt mulighet til å uttale seg om sakene, men ingen av disse hadde noen 
kommentarer eller innvendinger.» 
47 Det er ikke nødvendig å fravike § 5-4 hvis saksbehandlingsreglene i § 5-7 følges siden § 5-4 bare gjelder 
generalforsamlinger som avholdes som møte. 
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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 here9er utgjøre selskapets styre.” 

5. Endring av revisor 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

”[●] skal fratre som revisor med umiddelbar virkning. [●], org.nr. [●], er here9er selskapets 

revisor.” 

6. Endring av vedtektene 

Generalforsamlingen vedtok at selskapets vedtekter heretter skal lyde: 

§ 1 

Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er Bentsrudveien 14 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 [●]. 
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§ 5 

Samtykke til aksjeerverv. Forkjøpsrett 

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

aksjeloven.48 

§ 6 

Signatur49 

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

 

* * * 

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

 

_______________________      _______________________ 

[Kjøpers repr.]50        [medundertegner] 

                                                           

48 Det må særskilt vurderes om erverv av aksjer skal være betinget av samtykke og/eller forkjøpsrett. Har selskapet bare én 
aksjeeier, er det som regel ingen grunn til at aksjelovens bestemmelser om styresamtykke og forkjøpsrett skal gjelde. 
49 Det er ikke nødvendig med en signaturbestemmelse i vedtektene. I mangel av en slik vedtektsbestemmelse avgjør styret 
hvem som signerer for selskapet, jf. aksjeloven § 6-31. 
50 Hvis saksbehandlingsreglene i § 5-7 følges, skal protokollen undertegnes av styrets leder (før eventuelle endringer i 
styret). 
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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 Bentsrudveien 14 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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