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Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: TS22
Saksreferanse: TS22

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 42, Bruksnummer 517 i 0807 NOTODDEN kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 03.01.2019 kl. 17.04
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 03.01.2019 kl. 17.02

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2015/1205654-1/200 23.12.2015 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Annet
STUDENTSAMSKIPNADEN I SØRØST NORGE
ORG.NR: 914 458 811
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

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:

1998/250-1/33 16.01.1998 OBLIGASJON
Beløp: NOK 5 540 000
Panthaver: HUSBANKEN
LØPENR: 7532187

2000/2319-1/33 17.07.2000 OBLIGASJON
Beløp: NOK 7 210 000
Panthaver: HUSBANKEN
LØPENR: 7532187

2012/174161-1/200 01.03.2012 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rettighetshaver: NOTODDEN KOMMUNE
ORG.NR: 938 583 986
Med flere bestemmelser

GRUNNDATA

1996/4094-1/33 20.12.1996 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0807 GNR: 42
BNR: 212

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 03.01.2019 17:04 – Sist oppdatert 03.01.2019 17:02
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



2015/953029-1/200 15.10.2015 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 0807 GNR: 42
BNR: 678

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 42, Bruksnummer 517 i 0807 NOTODDEN kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 03.01.2019 17:04 – Sist oppdatert 03.01.2019 17:02
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2







Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: TS22
Saksreferanse: 4190002

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 42, Bruksnummer 669 i 0807 NOTODDEN kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 14.01.2019 kl. 12.54
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 14.01.2019 kl. 12.53

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2014/853517-1/200 06.10.2014 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Annet
STUDENTSAMSKIPNADEN I TELEMARK
ORG.NR: 947 820 915

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.

Ingen heftelser registrert.
GRUNNDATA

2014/434744-1/200 30.05.2014 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0807 GNR: 42
BNR: 212

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.

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 14.01.2019 12:54 – Sist oppdatert 14.01.2019 12:53
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 1
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NOTODDEN KOMMUNE       tlf.:3501 5000  faks: 3501 5004 

EIENDOMSOPPLYSNINGER TIL MEGLER o.a. 

     

Produktmal for Infoland for  Notodden kommune, tatt i bruk september 2003.  

 

 
 

Eiendom:  Gnr.:  42      Bnr.: 517        Fnr.:       Snr.: 

4 Oppmålingsstatus  
 

1 Er eiendommen oppmålt? Nei  Ja x 

2 Dersom nei på spørsmål 1, er det rekvirert oppmåling? Nei  Ja  

   

3 For seksjon: Omfatter seksjonen  eksklusiv bruksrett til del av 
uteareal? 

Nei  Ja  

Arealstørrelse1:    26101 m2                    
Oppgaven er basert på nøyaktige målinger       på måling i kart   data fra annen kilde x 

Ved data fra annen kilde, hvilken kilde: Arealopplysning er beregnet areal hentet i 
matrikkelkart. 

                                                 
1Eiendommens samlede areal. For seksjon gjelder første arealtallet arealet til eiendommen som er seksjonert, det 
andre arealtallet utearealet til aktuell seksjon.  
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X 6603300

Lysløype

Annet gjerde

Frittstående mur

Støttemur

Hekk, ubest. typeEiendomsgrense (lav kartkvalitet)

Tellekurve (5 m)

Høydekurve

Hjelpelinjetype vegkant

Saken gjelder :

N

10.01.2019

Utført av :

Dato :

Basiskart Notodden kommune

Målestokk   = 1:1500

Utskriftsdato :

Inntegnede opplysninger

Sluk

Stolpe

Kum

Flaggstang

Utvalgte tegnforklaringer til basiskartet

Eiendomsgrense (høy kartkvalitet)

Viser godkjent plassering

Hjelpelinjetype fiktiv / punktfeste

Hjelpelinjetype vannkant

av nytt tiltak (bygg m.m.)Område :_____________

oppå basiskartet (fyll ut) :
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EIENDOMSOPPLYSNINGER TIL MEGLER o.a. 

     

Produktmal for Infoland for  Notodden kommune, tatt i bruk september 2003.  

 

 
 

Eiendom:  Gnr.:  42       Bnr.: 517         Fnr.:       Snr.: 

Vannforsyning og avløpsforhold 

 
Er eiendommen tilknyttet offentlig vannforsyning?  

 

Nei  Ja x 

 

Ev. tilleggsopplysninger om vannforsyningen: 
 
 
 
Har eiendommen godkjent utslipp? (gjelder alle eiendommer bygget etter 15.05.1972 og 
eldre eiendommer som har fått pålegg om å utbedre eksisterende avløp)  

  

Nei  Ja  

Dersom ja, er dette bare gråvann/vaskevann? 

Nei  Ja  

 

Dersom eiendommen har godkjent utslipp, er dette til?:  

privat eneanlegg  

privat fellesanlegg  

offentlig anlegg   

Ev. tilleggsopplysninger om avløpsforholdene: 

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett, som har godkjent utslippstillatelse. 



NOTODDEN KOMMUNE       tlf.:3501 5000  faks: 3501 5004 

EIENDOMS OPPLYSNINGER TIL MEGLER o.a. 

 

www.infoland.no 
© Norsk Eiendomsinformasjon as 
  07.01.2019 
 

Eiendom:  Gnr.:  42     Bnr.:  517        Fnr.:       Snr.: 

 

Planstatus 

 
Følgende planer/planvedtak gjelder for eiendommen: 

1. Kommuneplan                        

I følge de overordnede planene er arealbruken for eiendommen fastsatt til: 

 

2. Finnes det reguleringsplan(er) som omfatter eiendommen eller del av denne?  

Nei  Ja x Kartutsnitt kan bestilles som eget dokument  

      Eiendommen er regulert til: Byggeområde boligformål, forretningsformål, friområder, 
fellesområder. Reguleringsplan med ID- 240  «Studentboliger Høgås» av 06.02.1997. 

   

 

  (Kopi av tilhørende reguleringsbestemmelser kan bestilles som eget dokument) 

 

3. Er det godkjent mindre vesentlige endringer av planen som vedkommer eiendommen og 
som ikke er oppdatert i plankartet?  

Nei x Ja   

Opplysninger om aktuelle planar: 

 

 

 

4. Er det startet planarbeid for området, som kommunen kjenner til? Nei x Ja  

 
Ikke for eiendommen direkte så vidt vi kan se, men planavdelingen kan kontaktes på telefon 
350 15039 for ytterligere opplysninger. 
 



   

NOTODDEN KOMMUNE       tlf.:3501 5000  faks: 3501 5004 

EIENDOMSOPPLYSNINGER TIL MEGLER o.a. 

     

Produktmal for Infoland for  Notodden kommune, tatt i bruk september 2003.  

 

Eiendom:  Gnr.:  42      Bnr.: 517       Fnr.:       Snr.: 

Bygningsopplysninger 

På eiendommen er i følge GAB registrert følgende bygninger og data om bygningene.( For 
bygg som er bygd før 1983 er opplysningene i GAB generelt mindre sikre og mindre 
omfattende enn for bygg bygd etter den tid):  

Bygningstype Bruksareal i m2 Antall bygg Status Dato tatt i 

bruk 

Godkjenning 

Studenthjem/ 
studentboliger 

Hver på 243 m2 11 Tatt i bruk 27.02.1998  

Tilbygg    8  Meldingssak, 
reg tiltak 
03.04.2014 

  

Garasjeuthus, 
anneks til 
bolig 

  40  Tatt i bruk 04.10.2013  

      

 

Foreligger det godkjente byggemelding(er) / søknad(er) for bygning(ene) på eiendommen 
(registrerte bygningsnummer i GAB)?   
Nei  Ja  Delvis x 

Ved ja og delvis gis opplysning om årstall og hva som er byggemeldt:   1998, studentboliger. 
2003, tilbygg. 

 

For godkjent(e) byggemelding(er) / søknad(er) sender kommunen kopi av dokument 

spesifisert i produkt nr. ?? og ?? dersom rekvirenten ber om det.  























Arkivsak: 06/1655 
Arkivkode: PLAN NR 321 
Sakstittel:  DETALJREGULERING FOR HØYBØKÅSA FELT 9 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
 
KOMMUNE      : Notodden 
REGULERINGSOMRÅDE   : Høybøkåsa felt 9  
DATO FOR PLANFORSLAG  :  
DATO – KOM.STYRETS VEDTAK : 16.6.2011 
GJENNOMFØRINGSFRIST   :16.06.2016 
DATO FOR SISTE REVISJON   : jfr. kommunestyrevedtak 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens 
begrensning. 
 
1. GENERELT 
1.1  Området er regulert til følgende formål (jfr. § 12-5): 

Bebyggelse og anlegg   

Frittliggende småhusbebyggelse  

Blokkbebyggelse 

 Lekeplass 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur    

Kjøreveg 

Gang-/sykkelveg 

Fortau 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Annen veggrunn – grøntareal 

Grønnstruktur 

Friområde 

Landbruks,- natur og friluftsområder samt reindrift  

Friluftsformål 

Hensynssoner 

 

1.2 Hensikten med reguleringsplanen 
Hovedhensikten er å legge til rette for eneboligtomter og leiligheter med tilhørende anlegg, 
samt barnehagetomt. 

 
2. FELLES BESTEMMELSER 
 
2.1 Rekkefølgekrav 
2.1.1 Før det gis fradelingstillatelse for boliger, må følgende være ferdigstilt: 



• kjøreveg 2 
• lekeplass  
• planering/ tilsåing av berørt terreng i friområde, friluftsområde og langs veger 
 

2.1.2 Før utbedring av kjøreveg 1 og anlegging av fortau langs denne, skal de 16 
parkeringsplassene som faller bort være erstattet. Ny plassering av parkeringsplasser på 
plankartet er veiledende og detaljutforming må skje i samråd med Studensamskipnaden i 
Telemark.  

 
2.2  Dokumentasjonskrav 
 
Situasjonplanen skal utarbeides i målestokk 1:500 og skal dokumentere disponeringen 
av eiendommen. Planen skal inneholde: 
• Funksjonsangivelser 
• Bebyggelsens plassering 
• Kotesetting av bygninger og byggehøyder/ mønehøyder 
• Atkomstforhold, biloppstillingsplasser 
• Terrengendringer (høyder) og murer 
 
2.3 Miljøforhold  

• Radon  

Ved oppføring av boliger skal det gjøres tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen 
slik at denne tilfredsstiller tiltaksgrensen i de til enhver tid gjeldende tekniske 
forskrifter.  

• Støy  

Støy fra vegtrafikk skal for ny boligbebyggelse ikke overstige anbefalte 
grenseverdier på 30 dBA innendørs, 55 dBA på uteoppholdsarealer. Det bør legges 
til rette for uteoppholdsareal på østsiden av tomtene som vender vekk fra E-134. 
Støyfølsomme rom som soverom bør også vende bort fra støykilden. Eventuelt må 
det gjøres avbøtende tiltak som gjør at støynivået reduseres, jfr. de anbefalte 
grenseverdier.   

 

3. REGULERINGSFORMÅL 
3.1 Bebyggelse og anlegg  

3.1.1  Frittliggende småhusbebyggelse m/tilhørende anlegg 

Innenfor formålet kan det bygges eneboliger med tilhørende garasje/uthus. 

• Det skal være tilgang på 3 parkeringsplasser pr. tomt inkludert garasje 
• Maksimum prosent bebygd areal BYA=25%.  
• Gesimshøyde skal ikke være over 6m fra gjennomsnittlig planert terreng (inntil 2 

etasjer).  
• Takvinkelen skal være mellom 27-40 grader 
• Bebyggelsen skal ha saltak 
• Sokkelhøyde på bygninger (høyde på grunnmur eller pillarer) tilpasses terrenget. 
• Garasje kan oppføres som frittstående bygg eller som tilbygg til hovedhus. 

Garasjen skal tilpasses boligens materialvalg, form og farge.  
• Garasjen kan oppsettes inntil 1 m fra nabogrensen. 
• Garasje skal ha maks gesimshøyde 3 m over planert gjennomsnittsterreng.  
• Det skal settes opp gjerder i tomtenes vestgrense mot skrent ved E-134 



 
3.1.2 Blokkbebyggelse 

Bebyggelsen skal være studentboliger med hybler for Studentsamskipnaden i 
Telemark. 
• Maks gesimshøyde er 6 m fra gjennomsnittlig planert terreng  
• Maksimum BYA=200 m2 
• Bebyggelsen skal ha saltak 
• Bebyggelsen skal oppføres i tre 
 

3.1.3 Lekeplass  

Lekeområdet er felles for småhusbebyggelsen innenfor planen. Lekeplassen skal 
opparbeides for små barn med sandkasse og klatre-/balanse-apparater som kan 
benyttes til lek. Lekeplassen skal inngjerdes med flettverksgjerde. 

 

3.2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

3.2.1 Kjøreveg 

• Kjøreveg 1 og 2 er offentlig veg. 
• Kjøreveg 3 er privat veg.  

  
3.2.2 G/S-veg og fortau er offentlig veg. 
 

3.3 Grønnstruktur  

Friområde 

• Friområdet er felles for småhusbebyggelsen. 

 
 
OPPLYSNINGER 
Automatisk fredete kulturminner  
Dersom det ved gjennomføring av tiltak i planområdet framkommer automatisk fredede 
kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles, jfr. Lov om 
kulturminner § 8, 2.ledd. 
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SURTETJØNNVEGEN 15, 17, 19, 21,
25,27,29 I HØGÅS
3684 NOTODDEN
Gnr. 42   Bnr. 517   
Notodden kommune

Benevnelse BRA
Studenthybelbygg 7 bygg 1 729 m²
Bodbygg 23 m²
Fullstendig arealoversikt inne i rapporten

  
Tomteareal 17 300 m²

Markedsverdi

Kr. 20 000 000
 

 
Verditakst - fast eiendom

 

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk http://takstverifisering.nito.no

Oppdragsnr.
Vår ref.
Befaringsdato
Rapportdato

Rapportansvarlig

451 671
2195
23.03.2018
04.04.2018

Aarnes Bygg Og Takst
Takstingeniør: Oddvard Aarnes
Kåsavegen 54, 3810 GVARV
Tlf.: 35 95 65 00
E-post: oddvard@byggogtakst.no



Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.
Adresse SURTETJØNNVEGEN 15, 17, 19, 21, 25,27,29 I HØGÅS Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Bolignr.

42 517    

42 669    

Postnr./sted 3684 NOTODDEN

Område/bydel Høgås - Notodden

Kommune Notodden

Rekvirent Studentskipnaden i Sørøst-Norge

Hjemmelshaver(e) STUDENTSKIPNADEN I SØRØST NORGE

Befaringsdato 23.03.2018

Tilstede/opplysninger
gitt av

Robert Strøm, Erik Langedokk og takstingeniør Oddvard Aarnes

Premisser - generelle opplysninger
Denne takstrapporten er en verditakst som benyttes for å ansette eiendommens normale omsetningsverdi. Denne taksttypen forutsetter at det foretas
overflatisk visuell bygningsteknisk inspeksjon uten tilstandsvurdering.
Verdi og lånetakst må ikke forveksles med tilstandsrapport som har en mer omfattende bygningsteknisk gjennomgang og hvor det blant annet foretas fuktsøk
og fuktmålinger, og hvor bygningsdelene tilstandsvurderes med tilstandsgrader og hvor konsekvensene av tilstanden synliggjøres.
 
Oppdraget er utført av en uavhengig og sertifisert NITO takstingeniør, som følger det regelverk og de etiske regler NITO Takst har fastsatt for medlemmene.
 
Det er ikke innhentet kommunale opplysninger om eiendommen.
 
TOMTEN -  deler av tomten til vurdering.
Hele tomten er oppgitt til å være på 26101 m2.  Studentskipnaden ønsker å vurdere verdi på ca. 16200m2 (beregnet av undertegnede ifht ny grense), av dette
arealet med påstående bygninger, totalt 6 bygninger. I tillegg kommer gnr 42  bnr 669 med et areal på 1074 m2. hvor det står 1 bygg.  Samlet har vi da satt opp
17300 m2 som tomteareal da med 7 bygninger + 1 bod/garasje bygg.  I taksten omhandler vi arealet på 17300m2 som eiendommens størrelse. Denne størrelsen
må da ikke oppfattes som en eksakt korrekt størrelse.
Se forøvrig mer detaljer om inndeling av dette areal.
 
 
 Bygninger på dette tomteareal :
 - Surtetjønnvegen 15, 17, 19, 25, 27, 29 og 21 ( nr. 21 pr. idag på egen tomt gnr42 bnr 669)
 
Under bolken " bygningsmessige beskrivelser"  nedendfor gis det en helt enkel beskrivelse av byggene som er identisk med hverandre.
 
Det vil fra Studentskipnaden ikke legges bånd på utleiemuligheter til studenter.
 
På befaringsdagen var tomten og taket dekket med snø.
 
Befaring bygg  
Byggene er iflg. Erik Langedokk helt like utvendig og innvendig (totalt 7 bygg).  Driftsjef Erik Langedokk informerte om at den innvendige standard,
vedlikholdsstatus og tilstand er tilnærmet lik for alle byggene.  
Det ble av den grunn kun gjennomført innvendig befaring på deler av nr. 15.  Utvendig ble alle byggene sett.
 
 

04.04.2018
Aarnes�Bygg�Og�Takst

Oddvard�Aarnes
SURTETJØNNVEGEN�-�HØGÅS
3684�NOTODDEN
Gnr:�42��Bnr:�517

Verditakst�-�fast�eiendom

Side�2�av�9



Sammendrag
Eiendommen ligger naturskjønt til i Høgås rett utenfor Notodden sentrum retning Kongsberg. Området preges av aktiv boligbebyggelse samt utvidelser og noe
næringsvirksomhet.
 
På denne eiendom befinner det seg 7 stk. like studenhybelbygg, hvert bygg med 2 etasjer og samlet 8 hybler i hvert bygg,  dvs. totalt 56 studenthybler som
leies ut for kr. 3.840,- pr. mnd. pr. enhet inkl. strøm og data.
 
Byggene ble oppført i 1999 med støpt plate på mark, forøvrig oppført i lett bindingsverk kledd med liggende trekledning. Taket har saltaksform og er tekket
med dobbeltkrum betongtakstein. 
Vinduene er med 2 lag isolerglass, ytterdøren også med 2 lag isolerglass. 
 
Byggene er godt vedlilkeholdt og fremtrer i god stand.  Områdene rundt bygg og øvrig tomteområde ser også ut til å være godt pleiet og ivaretatt.
 
Standardmessig har byggene en nøktern stil med belegg på gulver og forøvrig med malt strie, trepanel og malte plater i himlingen,  overflatene er hele og i
orden.
 
For ytterligere detaljer henvises det til videre lesing av rapporten.
 

Områdebeskrivelse - beliggenhet - miljø
Eiendommen ligger i Høgås i et vestvendt skråndende terreng ca. 200 m.o.h. og slik sett med en flott utsikt utover Notodden som ligger nedenfor, ca. 4
km kjørevei til Notodden sentrum.  (Heddalsvannet 16 m.o.h.).  
Fra området er det ca. 7 min å gå til Høgskolens område.
Området har et idyllisk preg.
 
Informasjonen om Høgås er hentet fra Høgås velforening sin hjemmeside :
 
"Høgås er Notoddens største bydel og ble utbygd på slutten av 1970-tallet. Siden den gang har Høgås blitt utvidet med Kaasa Terrasse og Eikeskar som samlet sett
utgjør Høgås skolekrets. Til sammen bor det ca. 1500 mennesker, fordelt på ca. 450 boliger. Bydelen har egen skole, barnehage og en rekke fritidstilbud som
kunstgressbane, ballbinge, lysløype, skileikanlegg og bydelshus.
I Høgås ligger også Høgås Teknologipark som huser Propartner Defence AS og Keytouch AS som til sammen sysselsetter ca. 90 personer.
Høgås ligger ca. 5 kilometer utenfor Notodden sentrum, med avkjøring fra E134 på veg mot Kongsberg. "
 
NOTODDEN
Notodden har bystatus og er en kommune i Telemark ca. 120 km sørvest for Oslo, og ca. 30 km til Kongsberg. Det bor ca. 13000 i Notodden kommune der 8-
9.000 av disse bor i byområdet.
Notodden har i senere år utviklet seg til å bli et senter for teknologisk utvikling med etablering av flere bedrifter innen sektoren. Byen er også satt ettertrykkelig
på kartet med den årlige bluesfestivalen som trekker 25-30000 besøkende hvert år.

Reguleringsmessige forhold
Eldre reguleringsplan 
Plan ID                :    143
Navn                   :    Høgås B7 - 8
Status                 :    Endelig vedtatt arealplan
Lovreferanse       :    Plan- og bygningsloven av 1985 eller før
Ikrafttredelsesdato   :   6.2.1979
 
 
Området er regulert til studentboliger og friområde.
 
 

Eiendommens tomt
Tomteareal 17 300,0 m2 Type tomt Eiet  

Kommentarer vedrørende festekontrakt
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Kr.

Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.)

Adkomstveger / parkering samt bebyggelsen opptar ca. 50 % av tomtearealet, det resterende er et fortsatt et uberørt naturområdet/skogsterreng med spredt
furuskog.
Alle adkomstveger og parkeringsplasser er asfaltert.  Nærområdene ved boligbyggene har plenarealer som kontinuerlig holdes i orden.
 
Det er offentlig  vann og avløp.
 
Tomten var dekket av snø på befaringsdagen, men driftsleder Erik Langedokk informerte om at områdene fremtrer i god og velholdt stand sommer som vinter.
 
Inndeling av tomtearealet på 17300m2.   Vi deler inn arealet i veger / parkering,  boliggrunn med nødvendig tomteareal (øvre og nedre del),
skogsområdet/ubenyttet areal, bortsett fra en parkeringplass i øvre (østre ) del.
Øvre tomteareal med 4 bygg      :   4230 m2
Nedre tomteareal med 3 bygg    :   2100  m2
skogsområdet                          :    9000 m2
adkomstveger/parkering            :   1700 m2
annet areal                              :     270 m2.   =  total 17300m2.   
 
Disse arealer er målt opp i kartet av undertegnede bortsett fra annet areal som ble en balanse.  Arealene er kun ment som en grov veiledning om forholdet og
må ikke oppfattes som eksakt korrekte.
 
Av arealet til skogsområdet er det en parkeringsplass som er i bruk.  Parkeringsplassen ligger i sydøstre hjørne av skogsområdet og har et areal på ca. 550 m2. 
Det anbefales at dette areal tilhører tomten.
 
I kantsonen av vestre grense, men på kommunens grunn, har det vokst opp en skjerm av furuskog og litt gran.  Denne skjermen skygger noe for utsikten.  Ilg.
Erik Langedokk tillater kommunen at det hogges her.
 
Det er montert opp lysstolper langs adkomstveger og parkeringsområde.

Terrengforhold

Eiendommen ligger i et vestvendt  skrånende terreng, der over 1/2 delen av tomten fortsatt er et skogsterreng (kupert).
 
 

Eiendommens bygninger
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Studenthybelhus 1999

Bodbygg - hovedinntak strøm - data

Likningsverdi (år)  

Kjøpsår 2015

Kjøpesum / kostpris 0

Forsikringsselskap Type forsikring Polisenummer

Bygningsmessig beskrivelse
Fundamentering, grunnmur og kjellergulv

Byggene har ringmur og støpt plate på mark.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader

Over ringmuren er byggene ført opp i lett bindingsverk som utvendig er kledd med liggende trekledning.
Kledningen er godt vedlikeholdt.
 

Dører og vinduer

Vinduer er med 2 lag isolerglass fra byggetiden.
 
Ytterdører og innerdører er også fra byggetiden.  Innerdører plane/glatte.

Takkonstruksjon med yttertak

Taket har saltaksform og er tekket med dobbeltkrum betongtakstein.
 
På befaringsdagen var takene dekket med snø.
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Piper, ildsteder og oppvarming

Det er ikke pipe i byggene.
 
Oppvarmingen forøvring skjer med panelovner og varmekabler i gulvene på badet.

Bad og vaskerom

BAD.  2 bad på hvert plan = 4 bad i hvert bygg.
Rommene har belegg på gulver, våtromsbelegg på vegger og malt plate i himling.
Utstyr ellers er gulvmontert wc. og servantinnredning til vegg, foruten dusjarmatur til vegg m/forheng, bøyle.
 
Vaskerom :  1 felles vaskerom i hvert bygg (1 etg.)
Rommet har belegg på gulvet, våtrombelegg på vegger og malt plate i himlingen.
Utstyr :  vegghengt vaskekum i stål,  opplegg for vaskemaskin.
 
Sluk i gulvet.
 
 

Kjøkken

Hvert bygg har 2 kjøkken på hvert plan = 4 kjøkken i hvert bygg.
 
Innrednig : Furu kjøkkeninnredning.  (Sigdal).  
 
Rommet forøvrig har belegg på gulvet, malt strie og trepanel på vegger, malt plate i himlingen.
 
 

Innvendige overflater

Overflatene er i hovedsak med belegg på gulver, vegger med malt strie, trepanel, himlinger med malt plate.
 
Overflatene var hele og i orden.
 
 
 
 
 

Elektrisk anlegg

Det er en hovedmåler til hele anlegget, dvs. alle byggene totalt 14 stk.  Strømmåleren står i en trafo i nærområdet.  Fra denne trafo er det lagt kabel ned til
bodbygget ved parkeringsplassen hvor hovedinntaket finnes.
Fra boden fordeles strømmen til hvert bygg, med egne sikringsskap i hvert bygg.
 
Anlegget er fra byggeåret.

VVS-installasjoner

Anlegget er fra byggeåret med plastrør i avløp og kobberrør på vannrør tilførsel.
 
Vann og avløp er tilkoblet offentlig nett.
 
Kjøkkenviften styrer også avtrekket fra badet.  På vaskerommet var det eget avtrekk.

Annet

Det er installert brannvarslingsanlegg i hvert bygg, anlegget ble fornyet for 3 år siden..

Generelt om andre bygg

BODBYGG  (nedre parkeringsplass)
 
Bygget er ført opp med en ringmur. Over ringmur er det ført opp i lett bingsverk, utvendig kledd med liggende kledning.
Taket har saltaksform og er tekket med dobbeltkrum betongtakstein.
Bygget er inndelt med en garasje for parkering av lette kjøretøy / utstyr,  bod/lager del, hovedinntaksrom for el og data.
 
Egen port til garasjedelen.
Bodbygget fremtrer i god stand, godt vedlikeholdt.
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Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten utføres etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014, 2. utg", som har NS 3940:2012 som
utgangspunkt. Ved motstrid eller tolkningstvil mellom NS 3940:2012 og "Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014" legges takstbransjens
retningslinjer til grunn.

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med
byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
"Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" fås ved henvendelse til takst@nito.no.

Studenthybelbygg 7
bygg

Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

1 1043 966 882 84 vindfang, gang, trapperom, wc.,
felles stue, 2 gangsoner, 2 kjøkken,
2 bad, 4 hybelrom

bod med utv. adkomst, bøttekott

 

2 833 763 763 0 trapperom, gang, vaskerom, 2
gangsoner, 2 bad, 2 kjøkken, 4
hybelrom

 

Sum 1876 1729 1645 84  

Bodbygg Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

1 26 23 0 23 lliten garasje, bod, tekn.rom (el-
inntak, data) 

Sum 26 23 0 23  

                                                               
Sum alle bygninger 1902 1752 1645 107  

Kommentarer til arealberegningen

AREALER BOLIGBYGG  :  tall viser antall m2.   Summen av BTA, BRA, P-arel og S-areal gjelder alle 7 bygg samlet.
 
Hvert bygg er beregnet til å ha følgende areal :  
1 etg.  BTA 149  BRA 138 herav P-rom 126  + S-rom 12
2 etg.  BTA 119  BRA 109 herav P-rom 109 ingen S-rom
 
Hybelrommet ble mål til 12.7 m2.  (3,70m x 3,43m = 12,70m2) 

Kommentarer til planløsningen

Det er 4 leietakere med hver sin hybel på hvert plan (8 stk. totalt i hvert bygg)  Bygget har et midtdele der hver side (2 leietakere) deler kjøkken og bad. 
Felles vaskerom for alle 8 leietakere ligger i 2 etg.  I etg. er det felles bod og felles stue/oppholdsrom.

Kommentarer til Grunnboksbladet m.m.
Borett

nei

Konsesjon

nei

Sameie

nei

Forkjøpsrett

nei

Heftelser

Ingen heftelser som påvirker takst er opplyst eller hensyntatt.
 
Grunnboken er ikke undersøkt.
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Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Servitutter

Ingen heftelser som påvirker takst er opplyst eller hensyntatt.

Økonomi
Utleieforhold / Brutto årsleieinntekt. (Egenleie ikke vurdert)

DAGENS SITUASJON
 
Leieinntekter iflg. oppsett mottatt  :  kr. 2.234.427,- pr. år.  
Teoretisk leieinntekt :  56 enh a kr. 3.840,- = kr. 215.040,- x 12 = kr. 2.580.480,- pr. år. 
Differanse  :  kr. 346 053,00  utgjør  13.4 % ledighet.
 
Leien som hver betaler (kr. 3.840,-/mnd)  dekker også strøm og nettilgang.  Vi har av den grunn tatt med strømkostnaden i kostnader (se under)

Kostnader / andel fellesutgifter

Følgende oppsett / beløp er mottatt :    
 
kom. Avg           229 256,00
eiend.skatt          75 000,00  (noe usikkerhet vedr. denne avgiftens størrelse)
forsikring            17 319,00
adm.kostn        230 000,00
Samlet sum      551 575,00
Strøm              320.000,00
 
 
Kommentar   beløpene er 50 % av summene i oppsettet vi har mottatt, da det dekker alle 14 byggene (alle bygg er like).
 

Teknisk verdiberegning
Bygg A: Studenthybelhus Beregnede byggekostnader   32 900 000

 Verdireduksjon 19% - 6 251 000

Beregnede byggekostnader etter fradrag  = 26 649 000

Bygg B: Bodbygg - hovedinntak strøm - data Beregnede byggekostnader   175 000

 Verdireduksjon 15% - 26 250

Beregnede byggekostnader etter fradrag  = 148 750

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag  = 26 797 750

Tomteverdi inkl. opparbeidelse  + 8 000 000

Sum beregnet teknisk verdi  = 34 798 000
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Markedsanalyse
Info vedr. tekn. verdiberegn.  
Summen kr. 32.900.000,- omfatter alle 7 byggene, dvs. kr. 4.700.000,- pr. bygg.
 
DAGENS SITUASJON
Utleiemarked :
Markedet på Notodden bør kunne vurderes som et velfungerende marked der flere privat boligeiere har innrettet seg på utleie til studenter.  SSN leier ut alle
sine enheter i området, men har en ledighet på ca. 13 % (ref. regnskap).
SSN skal etablere et botilbud på /nær ved Høgskolen sitt område. Antall plasser blir 56, dvs. tilsvarende det antall som nå vurderes solgt.  
Ved evt. kjøp av eiendommen i den hensikt å drive utleieaktivitet til samme kundegruppe vil selvsagt være noe risikobetont da boenheter nær campus normalt
er første valget.  Prisen pr. utleieenhet  ved Campus vil trolig bli tilsvarende til evt. svakt økende, men dette er ikke bekreftet.  
Området som selges har i tillegg et større ubenyttet område på ca. 8500 m2. (i dag skogsterreng) som kan ha mulighet for utvidet tomteområde.  
 
Mulighet i dagens marked.    
 
Alt. 1.   Fortsette drift som i dag, dvs. med 56 utleieenheter. Vi tror det da må legges inn en større ledighet grunnet usikkerheten vedr. behovet i markedet.  Vi
har valgt å legge inn 25 % ledighet.
 
Netto inntekter (inkl. 25% ledighet) utgjør da kr.  1 383 785,00.  Vi har vurdert kapitaliseringsfaktoren til å være 11.  
 
Verdi eiendom alt. 1.
Nto. leieinntekt til kapitalsering med faktor 11  :  1 383 785,00  x  11  =  kr. 15 221 635,00
Ubebygd område / skogsarealet er beregnet til 8500 m2.                   =  kr.   3 500 000,00
Samlet sum alt 1                                                                                kr. 18 721.635,00
 
Alt. 2.  ombygging
Eiendommen erverves for ombygging av eksisterende bygninger til fastboende, i tillegg utvikles skogsområdet også til boligformål.  Spørsmålet er hvordan en
kan bygge om?  En nærliggende tanke er ombygging til vertikaldelte  2 mannsboliger, alternativt 4 leiligheter. Det som trolig da vil skje er at tiltaket vil bli
behandlet som en "hovedombygging", som igjen utløser at hele bygget skal tilfredsstille ny TEK.  Det vil her måtte bli en dialog med kommunen om evt.
tilpassninger.
 
Eiendomspriser i aktuellt område :
Vi har sjekket siste års salg i Høgås, det er solgt 10 eneboliger som i snitt har gitt kr. 3.250.000,- pr. enhet og kr. 19.600,- pr. P-areal.  Når det gjelder leiligheter
så er det solgt 5 enheter som i snitt har gitt kr. 2.100.000,- pr enhet og kr. 25.800,- pr. m2. P-areal.
Prisnivået har gradvis steget i området.
På Finn.no ligger det nå ute 9 tomter i Høgås sør feltet til en pris fra kr. 590.000,- -  920.000,- pr. tomt,  arealet fra ca. 750m2 til ca. 1200m2.  Utnyttelsesgrad i
dette område (Høgås sør) er BYA 27 % av grunnareal.
Muligheten med skogsarealet på ca. 8500m2 er ikke undersøkt, i dag så er dette arealet "friareal" i reg.planen.
 
Verdi eiendom alt. 2.
Verdi pr. bygg settes til kr. 2.500.000,-  = samlet verdi :  7 x kr. 2.500.000,-  = kr. 17.500.000,-  
Tomtearel / skogsterrenget                                                                           kr.   3.500.000,-
Samlet sum                                                                                                 kr. 21.000.000,- 
 
 
Det vil selvsagt være mange varianter av en investors vurdering av denne eiendom.  Det vil eksempelvis kunne være en kombinasjon av alternativ 1 og 2 ved å
leie ut x antall som et marked absorberer, mens en bygger om de andre byggene.
Inntektssiden ved drift av evt. utleievirksomhet vurderes til å være fastlagt i det eksisterende markedet, derimot vil utgiftssiden alltid kunne ha et potensiale. Vi
går ikke mer i dybden på dette her.
Når det gjelder muligheten i det ubenyttede arealet  så kan den variere, tildels mye avhengig av reguleringsmulighetene / resultatet.  Vi mener at kr 3.500.000,-
balanserer utnyttelsesmulighetene.
 
Med bakgrunn i befaringen, eiendommens egenskaper samt mottatt informasjon vurderes eiendommen til å kunne ha en markedsverdi på kr. 20.000.000,-
 

Verdikonklusjon

Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes!
Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes:

Markedsverdi

Kr. 20 000 000,-
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Sted og dato
Årnes 03.04.2018

 
 Oddvard Aarnes

Dokumentkontroll
Fremlagt

mottatt pr epost + vedlegg : 
- situasjonskart som viser tenkt deling av tomten
- excel ark med oversikt over inntekter og utgifter for driften av studentboligene
- midlertidig delingsforretning tinglyst 20.12.1996
- 2 skjøter
- retur av våre eposter med spørsmål, svar merket direkte på hvert punkt.
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BILAG SURTETJØNNVEGEN 15-17-19-

21-25-27-29, NOTODDEN 
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2. INFOLAND NOTODDEN KOMMUNE 

3. FRADELINGSSØKNAD OG VEIRETT MM  

4. TAKST 

5. KJØPEKONTRAKT 
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

 

______________________________________________ 

KJØPEKONTRAKT 

MED OPPGJØRSAVTALE 

______________________________________________ 

MELLOM 

STUDENTSAMSKIPNADEN I SØRØST-NORGE 

OG 

 

VEDRØRENDE OVERDRAGELSE AV  

GNR 42  BNR 517 

I 

NOTODDEN KOMMUNE 
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

Denne kjøpekontrakten ("Avtalen") er i dag inngått mellom : 

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge , org.nr. 914 458 811 

Raveien 201  3184 BORRE  

  

("Selger"); 

og 

, org.nr.  

  

("Kjøper"). 

 

1. SALGSOBJEKT 

1.1 Salgsobjektet er  gnr. 42, bnr. 669 samt deler av eiendommen, gnr. 42, bnr. 517 i Notodden 

kommune som beskrevet i salgsoppgaven og illustrert i bilag 3 til denne (”Eiendommen”). Selger eier 

og har hjemmel til Eiendommen og vil besørge og bekoste opprettelse av Eiendommen, ref. pkt. 7.   

1.2 Eiendommen vil bli overdratt til Kjøper med påstående bygninger og utomhus-arealer med de 

rettigheter og forpliktelser som per i dag er tilknyttet den. Med Eiendommen følger utstyr, 

installasjoner m.v. som er en nødvendig og naturlig del av Eiendommen og driften av den og som eies 

av Selger. For øvrig gjelder avhendingsloven §§ 3-4 og 3-5. 

2. KJØPESUMMEN OG OMKOSTNINGER 

2.1 Vederlaget for Eiendommen er NOK [BELØP] (”Kjøpesummen”).  

2.2 Kjøpesummen tillagt omkostninger som nevnt i pkt. 2.3 betales ved Overtakelse, jf pkt. 3. 

              5% av Kjøpesummen skal betales til Oppgjørskontoen, se pkt. 3.7, senest 7 virkedager etter 

kontraktsignering. Det resterende av Kjøpesummen tillagt omkostninger som nevnt i pkt. 2.3 betales 

ved Overtakelse, jf pkt. 3. Provisjon til megler trekkes av forskudd så snart Sikringsdokumentet er 

tinglyst, se pkt. 3.4. 

 

2.3 I tillegg til Kjøpesummen skal Kjøper ved Overtakelse betale alle offentlige avgifter og gebyr, så som 

dokumentavgift, tinglysingsgebyr for skjøte og pantedokument(er) og eventuelt konsesjonsgebyr. 

Disse er beregnet til å utgjøre: 

Dokumentavgift skjøte, 2,5%:     NOK [BELØP] 

Tinglysingsgebyr for skjøte:     NOK       525,- 

 Tinglysingsgebyr pr. pantedokument:    NOK       525,- 

 Grunnboksutskrift (pr. stk. inkl. mva):    NOK       215,- 

  

 Sum:        NOK [BELØP] 

  

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. 

2.4 Ved forsinket betaling skal Kjøper betale lovens forsinkelsesrente p.a. 
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

2.5 Selger tar for ethvert tilfelle forbehold om rett til heving av Avtalen inntil Kjøpesummen er betalt i sin 

helhet, jf. Avhendingsloven § 5-3(4).  Oversittelse av forfallstidspunktet for hele eller deler av 

Kjøpesummen med 14. dager eller mer, regnes som vesentlig mislighold, som gir Selgeren rett til 

heving og til å foreta dekningssalg. Selger har rett til å få dekket sitt dokumenterte tap og 

dokumenterte kostnader i forbindelse med dekningssalget.  Slikt mislighold skal anses som 

tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 13-2, 3. ledd bokstav e). 

2.6  Det er ingen justeringsplikt eller -rett tilknyttet Eiendommen ved Overtakelsen. 

3. OVERTAKELSE OG OPPGJØR 

3.1 Overtakelse skal skje den [DATO] klokken 12.00 ("Overtakelse"), forutsatt at Eiendommen er 

opprettet, ref. pkt. 1.1 og pkt. 7.1.  Dersom Eiendommen ikke er opprettet, utsettes Overtakelse til  5 

virkedager etter at matrikkelbrev for Eiendommen er tinglyst, se dog pkt. 7.. 

3.2 Partene er enige om å instruere Q4 Næringsmegling AS v/ Rikke B. Wataker, Nedre Langgate 37, 

3126 Tønsberg, epost: rbw@q4.no (”Oppgjørsansvarlig”) til å forestå oppgjøret. 

3.3 Ved signering skal Selger overlevere til Oppgjørsansvarlig korrekt signert skjøte med Kjøper som ny 

eier per dato for Overtakelse.   

3.4 Videre skal Selger utstede og overlevere til Oppgjørsansvarlig signert og bekreftet pantedokument 

med urådighet (sikringsdokument) på Eiendommen pålydende Kjøpesummen pluss 10%. 

Sikringsdokumentet skal være til fordel for Oppgjørsansvarlig og tjener som sikkerhet for 

gjennomføring av oppgjøret og for ethvert krav som tilkommer Kjøperen, og som springer ut av 

Avtalen.  Ved tvangsdekning eller annen realisasjon av Eiendommen opptrer Oppgjørsansvarlig som 

en fullmektig for Kjøperen.  

Oppgjørsansvarlig skal sende sikringsdokumentet til tinglysning straks etter at det er mottatt. 

3.5 Ved signering skal Kjøper overlevere signert egenerklæring om konsesjonsfrihet til Oppgjørsansvarlig 

som innhenter kommunens bekreftelse. Ved konsesjonsplikt skal konsesjon overleveres av Kjøper til 

Oppgjørsansvarlig før oppgjøret kan finne sted. Kjøper bærer risikoen for at konsesjon innvilges. 

3.6 Kjøperen skal sørge for at hans långiver (”Långiveren”) medvirker til oppgjøret. Eventuelle 

pantedokumenter over Eiendommen til fordel for Långiveren skal i god tid før Overtakelse 

overleveres til Oppgjørsansvarlig slik at tinglysing kan besørges. Tinglysing av pant i Eiendommen til 

fordel for Långiveren før Overtakelse kan bare skje hvis Långiveren ugjenkallelig bekrefter at 

Långiveren vil besørge sletting av pantedokumentene hvis (a) Kjøpesummen ikke blir innbetalt til 

Oppgjørskontoen i samsvar med Avtalen, eller (b) Overtakelse, uavhengig av hvilken årsak, ikke 

finner sted og Oppgjørsansvarlig tilbakefører til Långiveren det mottatte lånebeløp. 

3.7 Kjøper skal innbetale Kjøpesummen fratrukket evt. forskuddsbetaling i hht. pkt. 2.2, samt 

omkostninger i henhold til Avtalen, til sammen NOK [BELØP], (“Vederlaget”) slik at beløpet er 
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valutert og disponibelt på klientkonto 1503 72 70536 hos Oppgjørsansvarlig (”Oppgjørskontoen”) per 

Overtakelse. Innbetalinger skal merkes med ”4190002”. Oppgjørsansvarlig disponerer 

Oppgjørskontoen alene. 

3.8 I tiden som går fra Overtakelse og til skjøtet er tinglyst i Kjøpers navn, fritt for heftelser som ikke skal 

følge med ved handelen, er de innbetalte midlene deponert hos megler som oppgjørsansvarlig. Med 

denne avtalen etableres panterett til fordel for Kjøperen, i selgers krav mot megler for utbetaling av 

kjøpesummen, og hvor rettsvern er etablert etter panteloven § 4-5. Avtalen om panterett opphører 

når forutsetningen om tinglyst skjøte fritt for heftelser som ikke skal følge med ved handelen er 

oppfylt.  

3.9 På Overtakelse skal Oppgjørsansvarlig, dersom Kjøpesummen og omkostningene i sin helhet er 

valutert og disponibelt på Oppgjørskonto, sikringsdokumentet er tinglyst og vilkårene i 3.3 og 3.4 er 

oppfylt, kontrollere at heftelser på Eiendommen er i overensstemmelse med Avtalen og sende 

skjøtet med vedlegg til tinglysning. 

3.10 Straks skjøtet er tinglyst, skal Oppgjørsansvarlig kontrollere om det i strid med denne avtale er 

tinglyst utlegg eller andre heftelser på Eiendommen. Hvis skjøtet er korrekt tinglyst, Kjøpers långiver 

vil få forutsatt prioritet, og det er dekning på Oppgjørskontoen for de betalinger som 

Oppgjørsansvarlig skal foreta, skal Oppgjørsansvarlig innfri eventuelle heftelser som ikke skal overtas 

av Kjøper og utbetale avtalt honorar til megler/oppgjørsansvarlig dersom det ikke tidligere er 

foretatt.  Restbeløp utbetales til Selgers konto.  

3.11 Renter på Oppgjørskontoen opptjent etter Overtakelse skal utbetales til Selgeren, mens eventuelle 

renter opptjent før Overtakelse, og av kjøpers innbetaling til dekning av dokumentavgift og 

tinglysingsgebyr skal utbetales til Kjøperen, forutsatt at rentene overstiger ½ R, p.t. NOK 525,-.  

3.12 Senest 14 dager etter Overtakelse skal Kjøper og Selger direkte mellom seg gjennomføre pro/contra 

oppgjør over Eiendommens utgifter og inntekter knyttet til Overtakelse.  

3.13 Selger er ansvarlig for at alle leieforhold, leiekontrakter, depositumskonti, garantier og forskudd 

transporteres til Kjøper ved Overtakelse. Avregning av felleskostnader foretas direkte mellom 

Partene basert på faktiske kostnader ved Overtakelse. Avregning mot leietakerne er Kjøpers ansvar. 

Selger skal medvirke til at leiebetalinger m.v. skjer direkte til Kjøper etter Overtakelse. 

4. MANGELSANSVAR 

4.1 Eiendommen og dens tilbehør overtas ”som den er” jf avhendingsloven § 3-9 og de ledige arealene 

ryddes og rengjøres på sedvanlig måte før Overtakelse. 

Avhendingsloven § 3-9 fravikes, slik at mangel kun vil foreligge dersom Selger har tilbakeholdt eller 

gitt uriktig informasjon om Eiendommen og dette må antas å ha virket inn på Avtalen, jf. 

avhendingsloven § 3-7 og § 3-8. Avhendingsloven § 3-9 siste punktum skal under enhver 

omstendighet ikke få anvendelse på Avtalen.  
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Ovennevnte er ensbetydende med at Kjøper har risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler. 

Kjøper har herunder risikoen for de generelle krav til tilstanden for Eiendommen, jf. avhendingsloven 

§ 3-2, dog med unntak for de forhold som er omfattet av Selgers opplysninger i henhold til pkt. 5. 

4.2 Selger har ikke kunnskap om at det foreligger feil eller ufullstendigheter ved den informasjon som er 

gitt til Kjøper vedrørende Eiendommen. Når det gjelder informasjon som er gitt til Kjøper av andre 

enn Selger, samt informasjon som er utarbeidet av andre enn Selger og fremkommer av bilagene, 

skal eventuelle feil eller ufullstendigheter i disse ikke kunne påberopes av Kjøper som mangel, med 

mindre Selger var kjent med eller hadde grunnlag for å korrigere de aktuelle feil eller 

ufullstendigheter. 

4.3 Forhold som er eller burde vært oppdaget av Kjøper eller Kjøpers representanter i forbindelse med 

Kjøpers befaring og gjennomgang av Eiendommen og de fremlagte dokumenter kan ikke senere 

påberopes som mangel overfor Selger, dog med unntak for de forhold som er omfattet av pkt. 5. 

4.4 Dersom det oppstår skade på Eiendommen som er dekket av forsikring og forsikringsbeløpet tilfaller 

Kjøper, kan Kjøper ikke gjøre gjeldende at forholdet utgjør en mangel eller et garantibrudd. 

4.5 Eiendommens tomteareal er skjønnsmessig  angitt. Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens 

arealer (innvendig eller utvendig) skal ikke under noen omstendighet utgjøre en mangel eller et 

garantibrudd. 

5. SELGERS GARANTIER 

Selger garanterer at følgende vil gjelde ved signering av denne avtalen og Overtakelse, likevel slik at 

garantiene i bokstav (d) til og med (f) bare gjelder ved signering av denne avtalen: 

(a) At Selger eier Eiendommen og er hjemmelshaver til denne. 

(b) At det ikke eksisterer andre heftelser på Eiendommen (herunder løsningsretter) enn de som 

er angitt i bilag 1 og lovbestemt kommunal forkjøpsrett og at Eiendommen overdras fri for 

pengeheftelser. 

(c) At Eiendommen overdras fri for leieforhold. 

(d) 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. 

(e) 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 4 og 5, 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. 
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Selger gir ingen andre garantier enn de som er angitt ovenfor i dette punkt 5. 

6. BRUDD PÅ SELGERS OPPLYSNINGER OG MANGLER 

6.1 Ved mangler etter punkt 4, eller brudd på Selgers garantier i punkt 5, skal Selger ha rett til å utbedre 

forholdet innen 30 dager etter mottakelse av varsel fra Kjøper. 

6.2 Selger kan under ingen omstendighet holdes ansvarlig for indirekte tap, jf avhendingsloven § 7-1. 

6.3 Avhendingsloven § 4-19 annet ledd fravikes, slik at eventuelle reklamasjoner vedrørende 

opplysninger eller mangler skal fremsettes skriftlig innen rimelig tid og senest 12 måneder etter 

Overtakelse. 

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

nyttiggjøre seg, og ii) det Kjøper 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 Kjøper. Kjøper kan overholde fristen i punkt 6.3 ved å gi skriftlig melding om det 

betingede tapet før utløpet av fristen. 

6.5 Selgers ansvar for brudd på punkt 4 eller 5 er underlagt følgende begrensninger: 

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

25 000,-, og det skal ses bort fra slike brudd ved vurderingen av om beløpsgrensen i bokstav 

(b) nedenfor er nådd. 

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

NOK 250 000,-, 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 Kjøpesummen. Denne 

ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved brudd på punkt 5 (a) (om eierskap til 

Eiendommen).  

6.6 Begrensningene i Selgers ansvar 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 Eiendommen til Kjøper. 

6.7 Selgers samlede ansvar for brudd på denne avtalen (herunder punkt 5 (a) (om eierskap til 

Eiendommen) er under enhver omstendighet begrenset til Vederlaget. 

6.8 Partene har ved fastsettelsen av Kjøpesummen tatt hensyn til begrensningene i Selgers ansvar etter 

punkt 4 til 6. 
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7. SPESIELLE FORHOLD  

7.1  Selger har innsendt delingsbegjæring i tråd med bilag 3 til salgsoppgaven.  Gjennomføring av Avtalen 

er betinget av at Eiendommen godkjennes opprettet innen 1 år fra signeringen.   

7.2 Dersom Eiendommen ikke er opprettet innen fristen, kan partene innen  14 dager før fristen utløper 

avtale utsatt Overtakelse i tråd med pkt. 3.1.   

7.3 Hvis avtalen bortfaller som følge av Eiendommen ikke er opprettet innen fristen, kan ingen av partene 

rette krav om kostnadsdekning eller annet mot den annen part.  

8. BILAG 

Vedlagt følger: 

1. Grunnboksutskrift  

2. Prospekt/salgsoppgave. Vedlegg oversendt pr. e-post / minnepinne  

3. Firmaattest for Selger 

4. Firmaattest for Kjøper 

 

* * * * * 

Denne Avtalen er utformet i tre originaleksemplarer, hvorav Kjøper, Selger og Q4 Næringsmegling AS 

beholder hvert sitt eksemplar. 

[STED], [DATO] 

for Selger: 

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge 

for Kjøper: 

_______________________________ _______________________________ 

Navn med bokstaver Navn med bokstaver 
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