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BILAG 1  GRUNNBOK OG SERVITUTTER 

BILAG 2  INFOLAND SANDEFJORD KOM 
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Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: TS22
Saksreferanse: TS22

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 34, Bruksnummer 101 i 0710 SANDEFJORD kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 13.02.2019 kl. 16.49
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 13.02.2019 kl. 16.49

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2007/387693-1/200 10.05.2007 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 4 012 260
Omsetningstype: Fritt salg
NORDRE KULLERØD 1 AS
ORG.NR: 990 760 063

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:

2007/387693-2/200 10.05.2007 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Rettighetshaver: SANDEFJORD KOMMUNE
ORG.NR: 916 882 807
Kommunene har vederlagsfri rett å ha, legge og
vedlikeholde offentlige ledninger på tomten
Kommunen har rett til å ikke godkjenneendret bruk
av eiendommen
Det er ikke tillat med detaljhandel på tomten
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2013/511782-1/200 21.06.2013 BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 0710 GNR: 34 BNR: 111
Bestemmelse om adkomstrett

2013/511782-2/200 21.06.2013 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
RETTIGHETSHAVER: KNR: 0710 GNR: 34 BNR: 111
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.

2013/511782-3/200 21.06.2013 ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 0710 GNR: 34 BNR: 111
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler

2015/31136-1/200 13.01.2015

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 13.02.2019 16:49 – Sist oppdatert 13.02.2019 16:49
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



2015/31136-1/200 13.01.2015 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 48 000 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006

GRUNNDATA

2007/252866-1/200 12.03.2007 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0710 GNR: 34
BNR: 2

2013/511769-1/200 21.06.2013 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 0710 GNR: 34
BNR: 111

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 34, Bruksnummer 101 i 0710 SANDEFJORD kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 13.02.2019 16:49 – Sist oppdatert 13.02.2019 16:49
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2











NÅVÆRENDE EIER EIDE OGSÅ TIDLIGERE BNR. 111 SOM BLE OVERSKJØTET TIL HUSÅS EIENDOM AS I 
2014. DENNE EIENDOM BENYTTES I DAG AV LEIETAGER. I DEN FORBINDELSE BLE DET TINGLYST EN 
ERKLÆRING OM GJENSIDIG VEIRETT SAMT BESTEMMELSER OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV 
LEDNINGER OG KABLER MV.  

DET BLE OGSÅ AVTALT FØLGENDE I KJØPEKONTRAKT:  

 

 

 

 



TORP KONTORINVEST/NORDRE KULLERØD 1 AS 

 

 

BILAG 1  GRUNNBOK OG SERVITUTTER 

BILAG 2  INFOLAND SANDEFJORD KOM 

BILAG 3  LEIEKONTRAKT NEVION MM 

BILAG 4  TILSTANDSRAPPORT  

BILAG 5  ENERGIATT/FORSIKRINGSPOLISE 

BILAG 6  SELSKAPSOPPLYSNINGER 

BILAG 7  AKSJEKJØPEKONTRAKT  

ts
Utheving





Sandefjord

kommune

Grunnkart med bredbånd

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 34 Bnr: 101 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Nordre Kullerød 1

3241 SANDEFJORD

Annen info:

01.04.2019 13:15:10 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2



Tegnforklaring

Husnummer Europavegboks Europaveg gatenavn.

Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn. Matrikkelnummer

Bygningslinje Mønelinje Takkant

Takoverbyggkant Taksprang Trapp inntill bygg

Veranda Annen næring Innmålt grensepunkt

Eiendomsgrense god

nøyaktighet

Eiendomsgrense dårlig

nøyaktighet

Bygningsomriss

Udefinerte bygg Annen næring Hekk

Eiendomsteig Bredbandstrase Høgspentnett

Gatelys AnnetGjerde Loddrett mur

Trafikkøykant Vegdekkekant Gang- og sykkelvegkant

Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel Annet vegareal avgrensning

Sti Traktorveg midtlinje Traktorveg midtlinje

Europaveg Fylkesveg Kommunal veg

Privat veg Trafikkøy Veg

Gang- og sykkelveg Forsenkningskurve Høydekurve

Høydekurve 5 m Kommune
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Sandefjord

kommune

Planforslag

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 34 Bnr: 101 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Nordre Kullerød 1

3241 SANDEFJORD

Annen info:

01.04.2019 13:16:45 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2



Tegnforklaring

Husnummer Europavegboks Europaveg gatenavn.

Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn. RpOmråde

Veg Havflate Annen bygning

Bygning N50 KommuneGrense Målt grenselinje

Usikker grenselinje FKB Høydekurve Kommune
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Sandefjord Kommune
Adresse:  Postboks 2025, 3202 SANDEFJORD
Telefon:  

Utskriftsdato: 3.4.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Kommunale avgifter og eiendomsskatt Kilde: Sandefjord Kommune

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  0710  Gårdsnr.:  34  Bruksnr.:  101  
Adresse:  Nordre Kullerød 1, 3241 SANDEFJORD
Referanse:  Nordre Kullerød 1

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

Avgift Grunnlag Årlig avgift

Vann 4308,04

Avløp 6491,28

Kommentar

Årlig beløp kr 10.799,32 - faktura sendes i 4 terminer.

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.



Sandefjord

kommune

Ledningskart vann og avløp

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 34 Bnr: 101 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Nordre Kullerød 1

3241 SANDEFJORD

Annen info:

01.04.2019 13:15:36 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2



Tegnforklaring

Husnummer Europavegboks Europaveg gatenavn.

Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn. Matrikkelnummer

Bygningslinje Mønelinje Takkant

Takoverbyggkant Taksprang Trapp inntill bygg

Veranda Annen næring Innmålt grensepunkt

Eiendomsgrense god

nøyaktighet

Eiendomsgrense dårlig

nøyaktighet

Bygningsomriss

Udefinerte bygg Annen næring Hekk

Eiendomsteig Høgspentnett Gatelys

AnnetGjerde Loddrett mur Trafikkøykant

Vegdekkekant Gang- og sykkelvegkant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel Annet vegareal avgrensning Sti

Traktorveg midtlinje Traktorveg midtlinje Europaveg

Fylkesveg Kommunal veg Privat veg

Trafikkøy Veg Gang- og sykkelveg

Forsenkningskurve Høydekurve Høydekurve 5 m

Kommune
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Sandefjord kommune

Eiendomsinformasjon

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

710 - Sandefjord kommune 34 101 0 0 Grunneiendom Ja 4972,5 9553 1-Målebrev

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

08.03.2007 Nei Nei Nei Nord: 6560451,2189376 Øst: 569660,407671164 System: EPSG:32632

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Oppmålingsforretning/are
aloverføring

16.10.2018 07.03.2019 17/6711 Avgiver 34/2 -257,2

Mottaker 617/2 257,1

34/102 0

34/101 0

Oppmålingsforretning 16.10.2018 07.03.2019 17/6711 34/102 0

34/2 0

34/101 0

Omnummerering 01.01.2017 01.01.2017 34/101 0

Oppmålingsforretning 01.03.2013 20.06.2013 Jnr.2012.166 Mottaker 34/111 4574

34/2 0

Avgiver 34/101 -4574

Oppmålingsforretning 01.03.2013 20.06.2013 Jnr.2012.166 34/2 0

34/101 0

Kart- og delingsforretning 08.03.2007 Avgiver 34/2 -9553

Mottaker 34/101 9553

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt

19793788 Annen kontorbygning Omsetning og drift av fast eiendom Ferdigattest 0 3861 3861

01.04.2019 13:15:01 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 1 av 4



ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Nordre Kullerød 1 Nord: 6560444
Øst: 569676
System: EPSG:32632

SKOLEKRETS 7-FEVANG
Grunnkrets 603-FOKSERØD
ANNEN KRETS 1 11-FEVANG
Postnummerområde 3241-SANDEFJORD
Valgkrets 3-HAUKERØD SKOLE
Tettsted 2531-Sandefjord
Kirkesogn 04090101-Sandar
ANNEN KRETS 2 1404-BUGÅRDEN

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn Referanser Kommentarer

I-Bergverk/Industri M-Malebrevnummer: 17333
J-Journalnummer: 2006.141

Type:  -
Etat: 6O-Oppmålingsavdeling
Saksnummer:
Tekst: Klarlegging før fradeling av 34/111, se jnr.2012.166.

TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

4972,5 Nord: 6560451,21900751 Øst: 569660,4076683 System: EPSG:32632 Ja Nei Nei

ANLEGGSPROJEKSONSFLATER
Areal Representasjonspunkt Hovedflate Medium 

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

arealet ikke være korrekt. 

 

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

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

 

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

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

 

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

Bygningsinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

710 - Sandefjord kommune 34 101 0 0

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

Annen kontorbygning 19793788 0 Ferdigattest Omsetning og drift av fast eiendom 0 1286 3861 3861

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6560444 Øst: 569676 System: EPSG:32632 Ja 0 16.05.2007 02.08.2007 09.07.2008

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

RA-Rammetillatelse 16.05.2007 16.05.2007

IG-Igangsettingstillatelse 02.08.2007 14.11.2007

FA-Ferdigattest 09.07.2008 07.04.2011

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Nordre Kullerød 1 34 101 0 0

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

1 Hovedetasje 0 0 0 0 1286 1286

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

2 Hovedetasje 0 0 0 0 1286 1286

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

1 Underetasje 0 0 0 0 1289 1289

 

 

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

Eierinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

710 - Sandefjord kommune 34 101 0 0

EIER/KONTAKTINSTANS
Gnr Bnr Fnr Snr Rolle Status Fødelsdato/Org.nr. Navn Adresse Andel

Hjemmelshaver 990760063 NORDRE KULLERØD 1 AS Postboks 1158 Sentrum
0107 OSLO

1/1

 

KOMMENTARFELT:

 

Det tas forbehold om feil og mangler.

01.04.2019 13:15:01 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 4 av 4



Sandefjord kommune

Matrikkelkart

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

710 - Sandefjord kommune 34 101 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.

01.04.2019 13:15:04 Side 1 av 5
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Areal og koordinater

Areal: 4972,50 Arealmerknad: 

Representasjonspunkt:     Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32                     Nord: 6560451,22       Øst: 569660,41

Ytre avgrensning

Grensepunkt/Grenselinje Merke nedsatt i/ Grensepunkttype/

Løpenr Nord Øst Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius

1 6560478,63 569681,02 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

10,91 Ikke hjelpelinje 13

2 6560482,48 569691,23 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

2,06 Ikke hjelpelinje 13

3 6560483,33 569693,11 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

59,59 Ikke hjelpelinje 10

4 6560423,76 569694,64 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

77,22 Ikke hjelpelinje 10

5 6560424,26 569771,85 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 10

3,42 Ikke hjelpelinje 13

6 6560421,07 569773,09 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

38,37 Ikke hjelpelinje 13

7 6560413,03 569735,57 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

107,07 Ikke hjelpelinje 13

8 6560412,33 569628,50 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

6,26 Ikke hjelpelinje 13

9 6560411,41 569622,31 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

5,86 Ikke hjelpelinje 13

10 6560415,50 569618,12 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

6,67 Ikke hjelpelinje 13

11 6560421,94 569616,38 Ikke spesifisert Umerket 69 Beregnet 10

1,46 Ikke hjelpelinje 13

12 6560423,35 569616,00 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

11,72 Ikke hjelpelinje 13

13 6560435,06 569615,55 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

4,90 Ikke hjelpelinje 13

14 6560439,95 569615,91 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

01.04.2019 13:15:06 Side 4 av 5



5,17 Ikke hjelpelinje 13

15 6560444,82 569617,64 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

5,73 Ikke hjelpelinje 13

16 6560449,68 569620,67 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

4,88 Ikke hjelpelinje 13

17 6560453,02 569624,23 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

6,51 Ikke hjelpelinje 13

18 6560457,05 569629,34 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

6,31 Ikke hjelpelinje 13

19 6560459,87 569634,98 Ikke spesifisert Umerket 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

49,72 Ikke hjelpelinje 13
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Sandefjord

kommune

Reguleringsplan

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 34 Bnr: 101 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Nordre Kullerød 1

3241 SANDEFJORD

Annen info: Kullerød Nord 34/1 m.fl

01.04.2019 13:16:12 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2



Tegnforklaring

Alt. Jernbanetraseer Husnummer Europavegboks

Europaveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.

RpOmråde Byggegrense Planlagt bebyggelse

Bebyggelse som inngår i

planen

Regulert senterlinje Frisiktlinje

Regulert kant kjørebane Måle- og avstandslinje Midlertidig trafikkområde

Kjøreveg Annen veggrunn Turveg

Parkbelte industriområde Forretning/Industri Kontor/Industri

Kombinert bebyggelse og

anleggsformål

Kjøreveg Annen veggrunn - tekniske

anlegg

Turveg Veg Havflate

Annen bygning Bygning N50 KommuneGrense

Målt grenselinje Usikker grenselinje FKB Høydekurve

Reguleringsplan mosaikk Kommune
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Sandefjord Kommune
Adresse:  Postboks 2025, 3202 SANDEFJORD
Telefon:  

Utskriftsdato: 3.4.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Restanser og legalpant Kilde: Sandefjord Kommune

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  0710  Gårdsnr.:  34  Bruksnr.:  101  
Adresse:  Nordre Kullerød 1, 3241 SANDEFJORD
Referanse:  Nordre Kullerød 1

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

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

Kommentar

Alt ajour pr. 31.3.2019 - neste forfall er 20.5.2019

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.













Sandefjord Kommune
Adresse:  Postboks 2025, 3202 SANDEFJORD
Telefon:  

Utskriftsdato: 4.4.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Tilknytning til vei, vann og avløp Kilde: Sandefjord Kommune

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  0710  Gårdsnr.:  34  Bruksnr.:  101  
Adresse:  Nordre Kullerød 1, 3241 SANDEFJORD
Referanse:  Nordre Kullerød 1

Vann Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Eiendommen har vannmåler.

Avløp Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Eiendommen har ikke septiktank.

Vei Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

Pålegg Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

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.



Sandefjord kommune

Planstatus

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

710 - Sandefjord kommune 34 101 0 0 Nordre Kullerød 1, 3241 SANDEFJORD

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

Næringsvirksomhet - Nåværende (132 - Kontor) Kommuneplan (22.5.2014)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål

Ja

710 20000008 Kullerød Nord 34/1 m.fl (14.12.2000) Kjørevei

710 20000008 Kullerød Nord 34/1 m.fl (14.12.2000) Kontor/Industri

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

Nei

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

Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?

Nei 

KOMMENTARFELT:

Eiendommen er utsatt for støy fra veitrafikk fra Torpveien. Rød og gul støysone iht. Miljøverndepartements "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging". Denne er markert med

hensynssone i kommuneplanen og framgår av kartløsningen på kommunens hjemmeside under "Temakart til kommuneplanen, støy".

I tillegg er eiendommen utsatt for støy fra Riflebane (Gul sone iht T-1442) og Leirdue(Rød sone iht T-1442). 
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Det tas forbehold om feil og mangler.
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Leietageroversikt pr. 01.05.2019

Leietager Areal Brutto leie 2019 KPI Leiestart Leieslutt Gjenværende leietid Opsjon Garanti

Nevion Europe AS 3 826 5 406 099 100 % 01.03.2010 01.03.2024 4,83 år 5 M + 5 M Selvskyldner 12 mnd
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Tilstandsrapport 

Metiri 1 AS - Org nr. 994 211 137 - metiri.no                 Knut Røer – Knut@metiri.no - +47 950 59 318   

 

 

 

 

 

Eiendomsinformasjon 

Adresse                                                          Matrikkel 
Nordre Kullerød 1     gnr 34 bnr 101 

3241 Sandefjord      knr 0710 

Rapportdato           Befaringsdato 

29.04.2019              25.04.2019 

http://metiri.no/
mailto:Knut@metiri.no
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Bygningsteknisk gjennomgang av:  

Nordre Kullerød 1 

3241 Sandefjord 

Gnr. 34 Bnr. 101 

Kommune: 0710 Sandefjord 

RAPPORTANSVARLIG: Knut Røer 

Befaringsdato: 25.04.2019  

Rapportdato: 29.04.2019  

 

Kart 
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OM RAPPORTEN 
Rapporten og dens avgrensninger 

Rapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er 

særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers 

undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. 

Rapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har 

betydning ved eierskifte. 

Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er 

foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke 

takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen 

ikke var korrekt. 

Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før 

rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. 

Rapportens struktur 

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i rapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) 

NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). 

Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med NBI’s veiledning for NS 3424 og 

tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende 

måte: 

Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer 

Tilstandsgrad 1: Svake symptomer 

Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer 

Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) 

Befaringen 

NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste 

detaljeringsnivå. 

I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: 

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f. eks. riving) 

- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, 

vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. 

- Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil 

normalt ikke omtales i rapporten. 

- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er 

kontrollert. 

- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv. 

- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til 

befaringen. 

- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. 

- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. 

- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.  

Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. 

Levetidsbetraktninger 

Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning 700.320 "Intervaller for 

vedlikehold og utskifting av bygningsdeler 2007". Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av 

særlig utsatte bygningsdeler. 

Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer 

som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere 

noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, 

er lagt til grunn. 

Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. 
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Tilleggsundersøkelser 

Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av 

å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. 

Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. 

Det anbefales alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. 

Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det. 

Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det. 

Andre uttrykk og definisjoner. 

Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. 

Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. 

Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. 

Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. 

Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og 

det materiale som objektet består av. 

Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. 

Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. 

Se ”Tilstandsgrader” under punktet om Rapportens struktur. 

Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved 

hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. 

Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. 

 

Konklusjon / sammendrag 

Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser. 
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Egne premisser 

Det vises til rapportens punkter med tilstandsgradering av hver bygningsdel. 

Alle bygningsdeler er under vedvarende aldring og forventet levealder er oppgitt under 

levetidsbetraktninger. I mange tilfeller kan levetid i praksis være både kortere og lengre. 

Graden TG 2 er i enkelte tilfeller benyttet på forhold og bygningsdeler som ikke har synlig 

svekkelse og der normal restlevetid er marginal. 

Det foretas ingen grunnundersøkelser som kan avsløre eventuelle grunnforurensinger, svake 

grunnforhold e.l.  

Kompetanse 
Undertegnedes kompetanse er basert på en kombinasjon av bygningsteknisk- og takstfaglig 

utdanning/erfaring.  

Den bygningstekniske kompetansen er dokumentert med Svennebrev i byggfag (1996), mesterbrev i 

byggfag (1998).  

Den takstfaglige kompetansen er tilegnet gjennom en rekke kurs i regi av NITO, Neak og Norsk 

Takst/Norges Takseringsforbund.  

Undertegnede deltok (2013/2014) i komitearbeid ifm utarbeidelse av Norsk Standard (NS) 3424 og 

3600 (tilstandsrapport byggverk).  

Undertegnede har DNV-sertifisering (på tilstandsvurdering av byggverk) iht. Setas faglige rammeverk. 

Undertegnede er sensor for samme DNV ordning.  

Undertegnede har utdanning fra Høgskulen på Vestlandet i taksering av større næringseiendommer 

og utviklingstomter (2018).  

Norsk Takst krever at alle godkjente medlemmer gjennomfører minimum 20 kurstimer per år som 

etterutdanning.  

Metiri er en takstsammensluting som består av spesialister innen fagfeltene: Privatmarked, 

næringsmarked og skade/reklamasjon. For mer informasjon se: www.metiri.no  

Befaring 
Rekvirent: Nordre Kullerød 1 AS  

Takstingeniør: Knut Røer NITO Takst 

Rapportansvarlig: Knut Røer 

Befaringsdato: 25.04.2019 

Tilstede: Opplysninger gitt av Tor-Arne Bergum og Harald Stokka  

Værforhold: overskyet/sol + 5 grader.  

Eiendomsdata 
Hjemmelshaver(e): Nordre Kullerød 1 AS  

Tomteareal: 4972,5 kvm  

Type tomt: Eiet 

Matrikkel: Gnr. 34 Bnr. 101  

Adresse: Nordre Kullerød 1 – 3241 Sandefjord 

 

http://www.metiri.no/
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Dokumentkontroll 
Dokument Dato 

Utskrift grunnboken 25.04.2019 

Målebrev/situasjonskart 25.04.2019 

Tegninger 12.12.2007 - 19.08.2008 og 12.12.2008 

Oversikt serviceavtaler gjengitt per mail 26.04.2019 

Energiattester 24.05.2012 

Kontroll nøkkelsafe 13.02.2019 

IK nødlys, ledelys* 03.04.2018 

Servicerapport slukkeutstyr 25.04.2018 

Servicerapport Røykluker 18.08.2018 

Servicerapport Ventilasjon 27.08.2018 

Heiskontroll 19.01.2018 

Termografirapport el-tavler 11.02.2016 

Tegning ventilasjon 12.12.2007 sist revidert 10.03.2008 

FDV** 2008 
 

* (O-planer er ikke oppdatert til tross for at avvik er lukket i rapport)  

** FDV mapper for bygg, elektro, heis, og vvs står på bygget og er gjennomgått.  

Mappe for ventilasjon mangler.  

 

 

Konklusjon 
Rapporten omhandler kontor-/produksjonsbygg med opprinnelse fra ca. 2008. Det er foretatt 

noe tilpasninger gjennom tiden som følge av fremleie av store deler av arealene til flere mindre 

leietagere.  

Bygget er oppført med stål chassis, innfellingselementer av bindverk i tre med fasadeforblending 

med polert naturstein.   

Eiendommen fremstår som godt bygget og godt vedlikeholdt. Det er observert normal elde og 

slitasje.   

Tiltak utført senere år:  

- Jevnlig tilsyn service, utbedring av avvik ihht IK samt eksterne foretak.  

Svakheter av betydning observert:  

- De fleste bygningsdeler er fra byggeår, dette tilsier begynnende høy alder med 

påregnelig behov for tiltak.  

- Drenering med platonplast mangler topplist.  

- Det er noen bulker i port.  

- Det er noen skader i granittstein samt asfaltdekke som følge av påkjenning fra 

snøryddeutstyr.  

- Det har løsnet noen fliser i gang ved bitrapp, dette kan skyldes spenn i betongplate/-gulv 

i støpeskjøt e.l. 
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- Det er noen skader i gulvbelegg i garasje.  

- Utvendig solavskjerming i 2. og 3. etg. er ikke i drift. Ukjent årsak.  

 

Forøvrig henvises til de respektive bygningsdelene med tilstandsgradering. Tilstandsgraden gis 

med henblikk på bygningsdelens forventede levetid, samt visuelt inntrykk. Det foretas enkle 

målinger med fuktindikator og stikktagninger i treverk. Eier har i følge opplysninger gitt til 

takstingeniør ikke kjennskap til sopp og råte angrep, samt vannskade eller angrep av skadedyr, 

utover det som er nevnt i rapporten. 

Rapporten er utarbeidet til avhending av eiendom og skal benyttes til dette. 

 

 

Drift-, vedlikehold- og serviceavtaler 
Det er opplyst at det er inngått avtaler på følgende fag:  

Fag Leverandør 

Røykluker Everlite AS 

Elektro – Internkontroll (termografering) Ingen 

Ventilasjonsanlegg Veko AS 

Brannslukking Human Verneservice AS 

Nødlys Ledelys Pettersen AS 

Tyverialarm Nokas AS 

Brannalarm Pettersen AS 

Heis Heiskontrollen AS 

 

 

Bygninger på eiendommen 

Type bygg: Næringseiendom  

Byggeår: ca. 2008 
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Arealer m.m. 
AREALBEREGNING 

Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 

3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller 

verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil 

er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. 

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no og 

www.ntf.no 

De viktigste presiseringene er: 

Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. 

Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen 

bruksenhet og/eller fellesareal. 

Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. 

Måleverdige AREALER 

Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i 

åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med 

byggeforskriftene selv om de er måleverdige. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. 

 

Kontordel 

Etasje BTA(bruttoareal) BRA (bruksareal) Rombenevnelse 

1. 1275 1150 Trapperom, tekjøkken. 2 toalettrom/garderobe, bøttekott, 3 
kontorlokaler med diverse kontorer, møterom, arkiv/data, 
o.l. Garasje/produksjonsarealer.  

2. 1275 1150 Inngang, Mottaksareal, Tekjøkken. 3 toalettrom/garderobe, 
bøttekott, 5 kontorlokaler med diverse kontorer, møterom, 
arkiv/data, o.l. 

3.  1275 1150 Trapperom. 3 toalettrom/garderobe, bøttekott, 2 
kontorlokaler med diverse kontorer, møterom, arkiv/data, 
o.l. Kantine, kjøkken, 3 felles møterom o.l. 

Sum 3825 3450  
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Bygningsdeler med vurdering og levetidsbetraktninger:  

 

Grunn og fundamenter 
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. 

Grunnundersøkelser ikke foretatt. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Antatt støpte betongfundamenter på steinholdige masser over fjell e.l. Det er antatt foretatt 

forsterkninger av fundamenter ved søylepunkter.  

Vurdering  

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser på befaringsdagen. Det er ikke observert avvik av 

betydning på befaringsdagen.  

Tiltak/konsekvens 

Ingen tiltak anses nødvendig.  

Levetid 

Antatt normal levetid / tid for reparasjon/ompussing for grunnmur / sokkel 10 - 40 år.  

Antatt normal levetid / tid for reparasjon/ompussing for grunnmur / sokkel plasstøpt betong 

15 - 40 år 

 

Drenering 
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. 

Observasjonene er visuelle. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Drenering etablert ved byggeår, antatt med drenerende masser og overvannsystem med 

kummer og sandfang e.l. Det er Platonplast montert på vegger under terreng. Takvann for hall i 

innvendige varme nedløp til antatt offentlig overvannsystem.  

Vurdering  

Det er ikke avdekket avvik på befaringstidspunkt utover at det ikke er montert topplist på 

platonplast.  

Tiltak/konsekvens 

Som en del av det normale vedlikeholdet bør det påregnes gjennomspyling av drensrør samt 

overvannskummer o.l. tidvis/årlig. Sandfang må tømmes. Topplist platonplast må påregnes 

montert. TG: 2.  

Levetid 

Antatt normal levetid for drenering er 20-60 år. 
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Veggkonstruksjon og utvendige fasader 
Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres 

oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Bygget er oppført med bærende stålchassis og innfellingselementer med bindverk av tre. 

Fasader er forblendet med polert naturstein. (G23 – Lys Granitt)  

Vurdering  

Det er ikke observert avvik av betydning på befaringsdagen.  

Tiltak/konsekvens 

Det er benyttet fugemasse i overganger på stein/beslag, dette er et materiale som må påregnes 

vedlikeholdt jevnlig. Riss i stein må observeres over tid.  

Levetid 

Antatt normal levetid for panelplater er 40-60 år. 

Antatt normal levetid for panelplater. reparasjon er 20-60 år 

Antatt normal levetid for pussede fasader er 10-40 år 

 

Vinduer og dører 

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig 

valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig 

funksjonstestet. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Vinduer med isolerglass i trekarmer, som er utvendig kledd med alu-beslag, fra 2008.  

Glassfelt: Vinduer med isolerglass i stålkarm med utvendige aluminiumsprofiler, fra 2008.  

Inngangsdør av alu med isolerglass fra 2008.   

Ståldører i hall flere steder fra 2008.  

Leddheiseporter med el-åpner, fra 2008. Porter i sluse i garasje fra 2008.  

 

Vurdering  

Det er ikke observert avvik av betydning, utover normal elde og slitasje.  

Levetid 

Antatt normal levetid for trevinduer er 20-60 år. 

Antatt normal levetid for kontroll og justeringer er 2-8 år. 

Normal garantitid på isolerglass er 10 år. 

Antatt normal levetid for innvendige tredører 30 - 50 år 

Antatt normal levetid for utvendig tredører 20 - 40 år 
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Takkonstruksjon 
Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige 

stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Bærend elementer med stålchassis. Overliggende betonghulldekker før isolasjon og tekking.  

Vurdering  

Det er ikke observert avvik av betydning, utover normal elde og slitasje. 

Tiltak/konsekvens 

Ingen tiltak anses nødvendig utover jevnlig tilsyn og vurdering av mulig behov for snørydding 

vinterstid.   

 

Taktekking 
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Taktekking med Protanfolie. Inspisert på tak.  

Vurdering  

Det er ikke observert avvik av betydning på befaringsdagen.  

Sluk o.l. på tak må renses minimum en gang per år. Taket var rent og ryddig på 

befaringstidspunkt.  

Levetid 

Antatt normal levetid for papptekking er 10-30 år. 

Antatt normal levetid for gesims-takbeslag er 15-35 år. 

Antatt normal levetid for vindskier og israfter er 15-25 år. 
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Renner, nedløp og beslag 
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Beslag i plastbelagt/lakkert galvanisert stål e.l. fra byggeår.  

Vurdering  

Det er ikke observert avvik av betydning på befaringsdagen.  

Levetid 

Antatt normal levetid for takrenner i plastbelagt stål og sink er 22-35 år. 

Antatt normal levetid for ventilasjonshetter er 20-40 år. 

Antatt normal levetid for overgang tak-vegg og skottrenner beslag er 15-30 år. 

 

Innvendige overflater 
Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom 

på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Gulv har fliser ved inngang og våtrom og for det meste parkett og belegg på øvrige arealer. I 

hallen er det belegg.  

Vegger har malte plater og malt glassfiberstrie.  

Himlinger med nedsenkede letthimlinger og avsatt plass for tekniske installasjoner.   

 

Vurdering  

Det er kun observert normal elde og slitasje, utover løse gulvfliser ved inngang bitrapp og noe 

skadet gulvbelegg i garasje. (TG: 3) 

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak med skadet gulvflis og belegg bør påregnes utført.  

Levetid 

Antatt normal levetid for våtromsplater 6-14 år 

Antatt normal levetid for vinyltapet / veggtapet 5-10 år 

Antatt normal levetid for malt glassfiberstrie 3-10 år 

Antatt normal levetid for mosaikkfliser m/ /tettesjikt 10-20 år 

Antatt normal levetid for epoxy o.lign 6-12 år 

Antatt normal levetid for vinylgulv 10-20 år 

Antatt normal levetid for glassfibervev, malt 8 – 16 år 

Antatt normal levetid for asbestsementplater (eternitplater) 20- 40 år 

Antatt normal behov for sliping og lakking på parkett o.lign. 8 – 16 år 

 



 
 

Side 14 av 18 
 

 

Etasjeskillere 
Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige 

negative avvik. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Etasjeskillere er etablert med betonghulldekker e.l. på stålkonstruksjoner, overliggende 

avrettingsmasse.  

Vurdering  

Det er ikke avdekket avvik av betydning på befaringsdagen.  

 

Toalettrom i bygget, HC, dame og herre 
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Det er 2 toalettrom i hvert plan som inneholder 2/3 toalettrom som er innredet med servant og 

veggmontert toalett, samt pissoar på herretoalett. Det er også omkledningsrom. Det er i tillegg 

HC toalettrom med servant, toalett og dusjplass i 1. og 2. etg. Det er avtrekk i rommene med 

tilluft. Det er fliser på gulv og fliser på vegger. Rommene ble bygget i 2008.  

Vurdering  

Det er ikke observert avvik av betydning på befaringsdagen.  

Levetid 

Antatt normal levetid for Servant, wc, o.l. er 20-50 år. 

 

Kjøkken ifm. kantine  
Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder 

som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Det er kjøkken i kantine med slette grå fronter, opplegg for oppvaskmaskin og utslagsvask. 

Komfyr/ventilator. Det er belegg på gulvene. Innredning o.l. antas å være fra 2008.  

Vurdering  

Det er ikke registrert negative avvik utover normal elde og slitasje.  

Levetid 

Antatt normal levetid for blandebatteri o.l. er 10-25 år. 
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Kjøkken i hvert plan  
Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder 

som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Det er tekjøkken i alle tre plan, med slette grå fronter, Det er utslagsvask. Ikke komfyr/ventilator. 

Det er belegg på gulvene. Innredning o.l. antas å være fra 2008.  

Vurdering  

Det er ikke registrert negative avvik utover normal elde og slitasje.  

Levetid 

Antatt normal levetid for blandebatteri o.l. er 10-25 år. 

 

Innvendige trapper 
Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Trapper er bygget av stål, rekkverk av stål. Det er betong i trinn med overliggende fliser.  

Vurdering  

Det er ikke observert avvik av betydning på befaringsdagen.  

Levetid 

Antatt normal levetid for overflater på trapper er 5-10 år  
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VVS 

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. Vurderingene gjelder kun alder 

og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller 

andre godkjente dokumenter. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Vannrør med inntak i plast. Stoppekran og vannmåler på bøttekott i U. etg. Rør i bygget av rør i 

rør/plast og kobber.  

Avløpsrør i plast og stål fra i hovedsak 2008, opplyst offentlig tilknyttet.  

3 x Varmtvannsbereder på 200 liter fra 2008 plassert i bøttekott for hvert plan.  

 

Vurdering  

Det ble ikke påvist funksjonssvikt på befaringsdagen.  

Levetid 

Antatt normal levetid for blandebatteri o.l. er 10-25 år. 

Antatt normal levetid for Servant, wc, o.l. er 20-50 år. 

Antatt normal levetid for varmtvannsbereder er 15-25 år. 

Antatt normal levetid for plastsluk er 30-50 år. 

Antatt normal levetid for kobberrør er 25-50 år. 

Antatt normal levetid for plastrør er 25-50 år. 

Elektrisk anlegg 

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. 

På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el. fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis 

dette ikke fremgår særskilt nedenfor. 

Beskrivelse 

Det er hovedtavle for bygget i U. etg, anlegget er sikret i trafo med 800 amp. Hovedkurs er 

innstilt på 500 amp. Stiger til underfordeler for hvert plan (tavle UF A-B-C), det er 400 volt 

anlegg.  Tavlene har automatkurser. Hoveddelen av anlegget er fra byggeår. Det er gjennomført 

tiltak med oppgraderinger og tilpasninger stedvis gjennom tiden.  

Oppvarming med panelovner og varmebatteri/varmegjenvinner i ventilasjonsanleggene.  

Vurdering  

Undertegnede har ikke elektrokompetanse, og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig 

vurdert. På generelt grunnlag anbefales det bestilt / utført en Elsjekk fra uhildet eltakstmann for 

å kontrollere anlegget i forhold til gjeldende forskrifter for da bygget ble oppført. Dette gjelder 

spesielt for bygg eldre enn 25 – 30 år.  

Tiltak/konsekvens 

Samsvarserklæring på elektro arbeider utført etter 1.juli 1999 bør fremskaffes. 

Samsvarserklæring er et offentligrettslig krav etter denne dato og er derfor et viktig dokument.  

Levetid 

Antatt normal levetid for elanlegg 20 - 40 år 

Antatt normal levetid for jordkabel 30 - 50 år 
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Diverse utstyr 
Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for 

byggets standard. 

Beskrivelse 

Det er installert brannslanger i bygget. 

Det er installert brannvarslingsanlegg (Eltek) i bygget med sentral ved hovedinngangen. Anlegget 

er fra 2008. Eltek Delta Compact sentral. 

Ventilasjonsanlegg for 1.-2. etg. er fra 2008, anlegget har 31 000 m3/h kapasitet, kjølebatteri, 

kjølemaskin integrert i aggregat. Varmebatterier og varmeveksler. Anlegget er i drift. Anlegget 

står på tak.  

Ventilasjonsanlegg for 3. etg. er fra 2008, anlegget har 15 000m3/h kapasitet, med Kjølebatteri, 

kjølemaskin integrert i aggregat. Varmebatteri samt varmegjenvinner. Anlegget står på mesanin.  

Det er kjølemaskin for datarom 2. etg. Stulzanlegg.  

Det er kjølemaskiner for data U. etg. Vest med DX Splitt Hitatchi 6 KW og Daikin i Backup.  

Det er kjølemaskiner for Data U. etg. øst med Stulz x 2. 

Det er heis i bygget, levert av Kone, type Home 410.  

Det er 6 brannslanger i bygget. Det er nøkkelsafe på fasade for brannvesenet/110 sentralen.  

Solavskjerming mot syd/vest, fungerer ikke for 2. og 3. etg. Ukjent årsak.  

 

Vurdering  

Det er ikke observert tegn på funksjonssvikt på befaringsdagen. På de komponenter det ikke er 

løpende serviceavtaler anbefales dette etablert.  

 

Tiltak/konsekvens 

Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelige levetidsvariasjoner 

utover fabrikkgaranti. 
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Terrengforhold 
Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. 

Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Skrånende tomt, opparbeidet med asfalterte biloppstillingsplasser. Det er godt med plass på 

egen grunn.  

Det er etablert en del prydbusker og beplantning samt store plenarealer ved kontorbygget.  

Vurdering  

Det er ikke observert avvik av betydning på befaringsdagen utover normal elde. Jevnlig tilsyn 

med kummer og overvannshåndtering samt tømming av sandfang o.l. må påregnes, gjerne en 

gang per år.  

Det er observert noe skader i granitt-kantstein og asfalt som følge av telehiv og mekanisk 

påkjenning fra snøryddeutstyr.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tilsyn og tømming av eventuelle sandfang og slamavskillere må påregnes. Utskifting og 

reparasjon av skader i granitt o.l. bør påregnes.   



I forhold til Tilstandsrapport har selger følgende kommentar: 

 

Følgende punkter i rapport faller under leietakers ansvar for utbedring:  

 

• Solavskjerming mot syd/vest, fungerer ikke på automatikk for 2-3 etg  
• Løse gulvfliser ved inngang bi trapp og noen skader på gulvbelegg i 

garasje  
• Utvendig sandfang tømmes  
• O-Planer må oppdateres  
• Det er noen bulker i garasjeport  
• En del skader i granittstein samt asfalt etter snørydding 
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Utheving



Bygn. nr. 19793788

Festenr.

Seksjonsnr.

Dato 24.05.2012

Merkenr. A2012-211309

Bolignr.

Sted SANDEFJORD

Postnr 3241

Adresse NORDRE KULLERØD 1

Bnr. 101

Gnr. 34

Leilighetsnr.

symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

varmingskarakter, se figuren. Energimerket

Energimerket angir bygningens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-

Målt energibruk:  693 157 kWh pr. år

  0 kg bio (pellets/halm/flis)   0 kWh annen energivare

  0 liter olje/parafin   0 Sm³ gass

 693 157 kWh elektrisitet   0 kWh fjernvarme

Innmeldt av Termoenergi AS v/ Jarle S. Johannessen

Eier NORDRE KULLERØD 1 AS

snittlig klima. Det er bygningens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at bygningen er energieffektiv, mens G betyr at

Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-

Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningstypen.

Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt:
energi bygningen har brukt de siste tre årene.
Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye

mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.

se www.energimerking.no
Om bakgrunnen for beregningene,

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen

byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.
bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter

http://www.energimerking.no/


eller ring Enova svarer på tlf. 08049.
For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se naring.enova.no

energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet bruker bygningen, eller
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt • den ikke brukes hele året.
dersom:

Hvordan bygningen benyttes har betydning for energibehovet
Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter bygningen, • deler av bygningen ikke er i bruk,
og kan forklare avvik mellom beregnet energibehov og målt • færre personer enn det som regnes som normalt

Tips 3: Tilpasse driftstid etter brukstid
Tips 2: Energioppfølging
Tips 1: Brukerinformasjon

Tips 4: Redusér innetemperaturen vinter
Nærmere informasjon, se vedlegg 1

Ved å følge enkle tips kan du redusere bygningens energi- Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer på

Gode energivaner

behov, men dette vil ikke påvirke bygningens energimerke. bygningen.

Tiltaksliste: Se vedlegg 1 til energiattesten

nærmere. andre byggskader.
Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene til godt inneklima og forebygging av fuktskader og
opplysninger som er gitt om bygningen. med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav
Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

Mulige forbedringer for bygningens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om bygningen, og Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.

er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.
anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.
beste skjønn fra den som har utført energimerkingen, Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av

http://naring.enova.no/


Programvare: Denne attesten er utstedt basert på opplasting av beregninger utført med programmet

BRA: 3176,0

SIMIEN - 5.011

Bygningsdata som er grunnlag for energimerket

For oversikt over bygnings-/beregnings-data, se vedlegg 2

Byggeår: 2008

da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over informasjon om beregninger, se
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av bygningseier dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
Energimerket og andre data i denne attesten Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan-

oppgitte opplysninger, som bygningseier er ansvarlig for. www.energimerking.no/beregninger

Bygningstype: KONTORER, MED VENTILASJON OG KJØLEANLEGG

Bygningskategori: KONTORBYGG

eier av denne bygningen i matrikkelen, eller har fått opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for
delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten. prisfastsettelsen. Eier kan når som helst lage en ny
For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest energiattest.

Oppgitte opplysninger om bygningen kan finnes under Offisielle energiattester i skjermbildet "Adresse".
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge Bygningseier er ansvarlig for at det blir brukt riktige
inn via MinID/Altinn. Dette forutsetter at du er registrert som opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas

http://www.energimerking.no/beregninger
http://www.energimerking.no/


(www.energimerking.no/NS3031) og endret i juni 2010.
for energikarakteren baserer seg på NS 3031 energimerkeforskriften, vedtatt desember 2009.
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i

til energimerkeordningen. Spørsmål om energi- kan du finne på www.energimerking.no
NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet Nærmere opplysninger om energimerkeordningen

energimerkeordningen. Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan
Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring

Om energimerkeordningen

standardverdier for den aktuelle bygningstypen
For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske svarer@enova.no
på grunnlag av oppgitte opplysninger om bygningen. rettes til Enova svarer på tlf. 08049, eller

http://www.energimerking.no/NS3031
http://www.energimerking.no/
http://www.energimerking.no/NS3031


Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

Bygnnr: 19793788

Energimerking er utført av: Termoenergi AS v/ Jarle S. Johannessen
Ansvarlig for energiattesten: NORDRE KULLERØD 1 AS

Energimerkenummer: A2012-211309 Festenr:

Adresse: NORDRE KULLERØD 1 Gnr: 34

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Dato: 24.05.2012 02:40:06 Seksjonsnr:
Postnr/Sted: 3241 SANDEFJORD Bnr: 101

Pass på at driftstider for ventilasjonsanlegg er innstilt slik at de stemmer overens med byggets driftstider.
Tiltak 3: Instilling av driftstider i ventilasjonsanlegg

Tiltak 4: Behovstyring av ventilasjon

Tiltak på luftbehandlingsanlegg

Det anbefales å etablere et energioppfølgingssystem (EOS). Det finnes flere løsninger for dette, og nødvendig
målerutstyr, program etc varierer. EOS kan gjøres manuelt ved at driftspersonellet én gang per uke gjør registreringer
av energiforbruket og utetemperaturen, og at resultatene plottes i et energi-temperatur-diagram. EOS kan også gjøres
automatisk med integrering i et SD-anlegg, eller etableres på web med automatisk innhenting av energidata fra
nettleverandør eller via senderutstyr.

Med EOS får byggeier en god kontroll på om energibruken uke for uke ligger innenfor normalen, og vil raskt kunne
oppdage eventuelle avvik og gjøre nødvendige korrigeringer før feilbruken gir utslag i for høye energikostnader og
forverret inneklima. EOS vil også dokumentere gevinstene ved andre enøktiltak, og sikre at disse ikke går tapt igjen
over tid. EOS motiverer driftspersonellet til bedre innsats gjennom at de raskt kan se resultater av sitt arbeid.

Tiltak 1: Energioppfølgingssystem (EOS)

Tiltak 2: Individuell varmemåling i flerbolighus
"Avhengig av størrelse og kompleksitet kan det være aktuelt å dele bygget inn i flere energiblokker med separat
energimåling, for en mer nøyaktig og god oppfølgingsmulighet.

Det anbefales å montere separate energimålere for de enkelte energikrevene installasjonene som varmebatterier,
vifter og kjølemaskiner i ventilasjonsanleggene, og for kurser for romoppvarming (panelovner).

Energiforbruket for de enkelte målerene kan overvåkes i et energioppfølgingssystem (EOS - se eget tiltak). EOS vil
umiddelbart avsløre avvik i energiforbruket som skyldes drift eller feil på utstyr.
"

Generelle tiltak



Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

Tiltak 8: Installering av SD-anlegg
Det bør vurderes å installere et SD-anlegg (sentralt driftskontrollanlegg) som er tilpasset bygningens tekniske anlegg
og kompleksitet. Dette vil øke tilgjengeligheten for den driftsansvarlige.

Styring av varme, kjøling, ventilasjon, solavskjerming og lys bør integreres i SD-anlegget. Dette sikrer bl.a at kjøling og
oppvarming ikke kjøres parallelt.

Andre energikrevende installasjoner bør kunne overvåkes i SD-anlegget.

Tiltak på automatikkanlegg

Tiltak 6: Lavenergiarmaturer

Det anbefales å installere utstyr/automatikk for regulering av lysbruken slik at driftstiden for lysanlegget kan reduseres.
Det kan eksempelvis være tilstedeværelsesføler (IR-sensor), tilknytning til et ur, tilknytning til en tidsbryter som slår av
lyset etter en gitt tid, eller kombinasjoner av disse. Reduksjonen i driftstiden kan variere mye, men ligger i snitt for et
standard kontorbygg på i størrelsesorden 6 timer/døgn.

Vi anbefaler at det velges en løsning der lyset må slås på manuelt, mens det slås av automatisk ved hjelp av løsninger
nevnt ovenfor.

Tiltak 5: Automatikk for styring av lys

Det er installert T8 lysarmaturer i bygget. Når det på et tidspunkt skal vurderes en utskiftning av armaturer, bør det
skiftes til nyere lysarmaturer (T5 eller LED) som vil gi et større lysutbytte, slik at total installert effekt og dermed
energiforbruket kan reduseres.

Erfaringsmessig oppnås en besparelse på 15 % effektreduksjon ved overgang til elektronisk forkoplingsutstyr i forhold
til armatur med konvensjonelt utstyr.
Moderne armaturer beregnet for lyskilder av type T5 trekker dessuten erfaringsmessig ca 40 % mindre effekt enn
armaturer med "gammel" T8-teknologi, grunnet optimal optikk og dermed bedre lyseffekt i lokalet. Dermed kan man gå
kraftig ned på installert effekt per kvadratmeter.
Nyere programmer for belysningsberegninger gjør det også mulig å konsentrere belysningen der det er ønskelig, slik at
total installert effekt for å belyse lokalet kan reduseres.

Det kan vurderes å installere automatikk for tidsstyring av panelovner.
Tiltak 7: Tidsstyring av el.varme

Tiltak på elektriske anlegg

"Nordre del av 2. og 3. etasje oppleves ofte som kaldt. Dette skyldes at tilluftstemperatur sommertid reguleres av
temperatur i felles avtrekk. Dette medfører at arealer med stort solvarmetilskudd bidrar til å senke tilluftstemperaturen i
hele bygningen, også i de sonene som ikke har varmetilskudd fra solen. Det anbefales som et minimum å dele hver
etasje i to ventilasjonssoner, nord og syd, for å gi en mer stabil innetemeperatur for alle brukere av bygget.

Det kan også være aktuelt å installere systemer som regulerer luftmengder etter behov, som forutsetter følere, spjeld
og frekvensstyrte vifter. Luftmengder reguleres da i forhold til faktisk behov, i forhold til konsentrasjon av CO2 i
avtrekksluften, temperatur eller på annen måte."
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Tips 1: Brukerinformasjon

Brukertiltak

Tiltak 12: Montere automatikk på utebelysning
Det er ikke installert utendørs belysning. Ved evt installering av utelys bør det samtidig installeres utstyr for automatisk 
styring av denne (fotocelle og/eller bevegelsessensor).

Tiltak utendørs

Det er montert innvendig solavskjerming i de fleste vinduarealer. Utvendig montert solavskjerming
(persienner/markiser) er mer effektivt for å redusere kjølebehovet. Ved evt  installering av utvendige persienner
anbefales det at det samtidig installeres utstyr for automatisk styring av disse.

Persiennene kan f.eks reguleres slik at de aktiveres (senkes) selv ved lav solintensitet, og at vinkelen på lamellene
reguleres avhengig av solintensiteten.

Tiltaket sikrer bruk av solavskjermingen også i ubemannede arealer.

Tiltak 10: Solavskjerming

"I perioder med stort kjølebehov kan ventilasjonsanlegget kjøres også på natten/morgenen for å lufte ut bygget, slik
kjølemaskinens oppstart forskyves til lenger ut på dagen.

Tiltaket bidrar også til å redusere effekttoppen på morgenen ved oppstart av bygget."

Tiltak 11: Frikjøling via ventilasjon

Øvrige tiltak

"Det kan vurderes å installere en varmepumpe for å redusere energikostnaden. En varmepumpe henter ut
lavtemperatur energi fra en varmekilde, f.eks. energibrønner eller sjø, for så å heve temperaturen til et nivå som gjør
det mulig å utnytte energien til romoppvarming og evt. forvarming av tappevann. For Nordre Kullerød vil det være mest
aktuelt med geotermisk varmepumpe (energibrønner), eller varmepumpe som henter energi fra uteluft. Energibrønner
er mer effektivt enn luft-varmepumpe, og vil også gi en stor andel gratis kjøling på sommertid. En slik installasjon har
høyere installasjonskostnad enn luft-varmepumpe.

Alternativt kan det anbefales å installere varmepumpe som henter energi fra avkastluften i ventilasjonsanleggene.
Denne luften har høyere temperatur enn uteluft på vintertid, og vil dermed ha effekt hele året."

Varmepumpen dimensjoneres gjerne for ca 50 - 60 % av maks. effektbehov. Den vil fungere som grunnlast og dekker
da ca 80 - 90 % av det årlige energibehovet. I tillegg må man ha en kjele med olje/gass/el./pellets som fungerer som
spisslast. Det må være plass nok i fyrrommet til varmepumpeinstallasjonen og nødvendige akkumulatortanker.

Tiltak 9: Varmepumpe

Tiltak på varmeanlegg
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Tips 7: Slå av pc og kontorutstyr

Slå av lyset når et rom forlates og ved endt arbeidsdag. Vurder å installere bevegelsesfølere. Utnytt dagslyset.

Ofte vil det være mye å spare på å bevisstgjøre den enkelte bruker på egne rutiner og vaner. Det kan derfor være 
aktuelt å utarbeide en egen brukerinformasjon for bygget. Det bør være noe generell informasjon rundt enøk, og 
påminnelse om å slå av lys, pc + skjerm, om bruk av solavskjerming, og informasjon om riktig innetemperatur 
sommer/vinter. Det bør også være spesiell informasjon om hvordan byggets installasjoner fungerer og skal betjenes, 
eksempelvis automatikk for lysstyringsfunksjoner, termostater for varme og kjøling og evt. annet som trenger en 
veiledning. Brukerinformasjonen bør være plassert slik at alle som bruker bygget blir minnet på hva som er gode 
bruksrutiner i forskjellige sammenhenger, og den kan være i form av laminerte plansjer / oppslag på 
informasjonstavler / bruk av intranett etc. Brukerinformasjon vil erfaringsmessig gi en reduksjon i energibruk på 3 - 10 
%. Tiltaket må imidlertid regnes å ha en kort levetid, og må derfor gjentas for å opprettholde effekten.

Tips 6: Slå av lyset

Tips 3: Tilpasse driftstid etter brukstid
Ofte vil det være mye å spare på å tilpasse driftstidene på tekniske anlegg bedre etter byggets faktiske brukstid. 
Ventilasjonsanlegget kan stoppes ved normal arbeidstids slutt, det er eksempelvis ikke nødvendig med full 
ventilasjonsdrift med kun enkelte personer som jobber overtid - det er likevel nok luft i lokalene. Likeledes bør ur for 
styring av lys etc justeres ift. brukstider. Dersom varmeanlegget har automatikk for tidsstyring av temperaturen bør 
dette tas i bruk med både natt- og helgesenkning.

Tips 2: Energioppfølging
Alle større bygg bør ha et energioppfølgingssystem (EOS), som hjelper driftspersonellet med å få kontroll på 
energibruken. Resultater fra EOS kan med fordel også presenteres for de barnehageansatte som en bevisstgjøring. 
Det kan eksempelvis lages en presentasjon av byggets energiforbruk fordelt på de ulike forbrukspostene, en statistisk 
sammenligning av energiforbruket mot andre kontorbygg eller normtall, en ukentlig/månedlig presentasjon av 
forbrukstall hentet fra EOS, beregning/måling av energi til belysning, pc'r + skjerm i standby, og evt. annet som 
brukerne direkte kan påvirke.

Tips 5: Tillat høyere innetemperatur sommer
I mange kontorbygg sommerstid settes innetemperaturen unødvendig lavt og kjølemaskinene kjøres hardt. Overordnet 
innemiljøkrav iht. TEK med veiledning samt anbefalinger i Byggforsk Byggdetaljer sier for kontorlokaler en operativ 
temperatur sommer på 24,5 +/- 1,5oC (middels ambisjonsnivå – middels prosent misfornøyde brukere). Ofte er det 
mye å spare her. Anlegget bør ikke driftes hele året som for en varm sommerdag. Kjølemaskinens energiforbruk er 
avhengig av temperatur ut på isvannet og inn på kondensatoren. Ved å velge den temperaturen det virkelig er behov 
for kan energibruken reduseres mye. Temperaturen bør senkes til det laveste nivået som kjølemaskinen har stabil drift 
på. Driften av pumpene bør begrenses så mye som mulig. Ved lavt kjølebehov kan effektbehovet til drift av anlegget 
være større enn selve kjølebehovet.

Slå av varme i rom som ikke brukes. Senk innetemperaturen. For hver grad temperaturen kan senkes, reduseres 
energibehovet til oppvarming med ca 5 %. Overordnet innemiljøkrav iht. TEK med veiledning samt anbefalinger i 
Byggforsk Byggdetaljer sier for kontorlokaler en operativ temperatur  vinter på 22,0 +/- 2,0oC (middels ambisjonsnivå – 
middels prosent misfornøyde brukere). Det kan være aktuelt å gjøre noen kontrollmålinger av innetemperaturen i de 
ulike kontorlokalenede. Deretter bør det iverksettes tiltak etter behov; enten det er fysiske innstillinger eller å gjøre 
brukerne bevisste på situasjonen og styring av radiatorer / el.ovner. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og 
dører.

Tips 4: Redusér innetemperaturen vinter
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Bygningen er bygget i 2008 og forutsettes bygget iht energikrav i TEK97.

Sannsynlige årsaker til avvik mellom målt energiforbruk og beregnet energiforbruk:
1. Reelle driftsbetingelser avviker fra standardiserte driftsbetingelser gitt i NS-3031.
2. Reelle klimadata avviker fra normaliserte klimadata gitt i NS-3031.
3. Effekter for installert teknisk utstyr avviker fra standardiserte effekter gitt i NS-3031.
4. Ulike bygningskategorier har normalt ulikt energiforbruk. Der det ikke finnes energimålere for den enkelte
bygningskategori benyttes følgende metode for fordeling av energiforbruk: Målt energiforbruk for hele bygningen
fordeles mellom bygningskategoriene i forhold til relativ størrelse for de ulike bygningskategoriene.

Informasjon om bygningen hentet fra befaring, Teknisk due dilligence, samt tekniske data for ventilasjonsanlegg 36.01
og 36.02 levert av installatør.

Generell informasjon

Slå av pc og kontorutstyr ved arbeidsdagens slutt. Ikke la elektriske apparater stå "stand by" lenge. Bruk av-knappen, 
da spares energi og brannfaren reduseres. MERK! Det finnes innebygget strømstyring for alle datamaskiner med 
Windows operativsystem (i vinduet kontrollpanel strømstyring eller power options). For eksempel kan administratorer 
stille inn at alle PC’er som ikke brukerne selv slår av går til standby, dvale eller slås av innen en bestemt tidsperiode. 
Det finnes også egen programvare (lisensbelagt) for å slå av datamaskiner automatisk. Med en slik programvare kan 
en legge inn ekstra funksjoner, for eksempel at datamaskinen slås automatisk av på et gitt klokkeslett dersom brukeren 
i løpet av en tidsperiode ikke kan bekrefte at datamaskinen er i bruk.

Tips 8: Benytt solavskjerming
Benytt solavskjermingen for å bedre inneklimaet og redusere kjølebehovet.
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Bygnnr: 19793788

Energimerking er utført av: Termoenergi AS v/ Jarle S. Johannessen
Ansvarlig for energiattesten: NORDRE KULLERØD 1 AS

Energimerkenummer: A2012-211309 Festenr:

Adresse: NORDRE KULLERØD 1 Gnr: 34

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 2)

Dato: 24.05.2012 02:40:06 Seksjonsnr:
Postnr/Sted: 3241 SANDEFJORD Bnr: 101

Installert effekt for romkjøling og ventilasjonskjøling 55 W/m²
Settpunkt-temperatur for kjøling 22,0 °C

Oppvarmet BRA 3176 m²
Areal vinduer, dører og glassfelt 694 m²
Areal gulv 698 m²

Totalt BRA 3176 m²

U-verdi for tak 0,15 W/(m²·K)
U-verdi for yttervegger 0,21 W/(m²·K)
Oppvarmet luftvolum 10162 m³

Bygningskategori-Id (NVE-Id) 4
Bygningskategori KONTORBYGG

Årsgjennomsnittlig kjølefaktor for kjølesystemet 250 %

Bygningstype KONTORER, MED VENTILASJON OG 
KJØLEANLEGG

Areal tak 1239 m²
Areal yttervegger 668 m²
Byggeår 2008

U-verdi for gulv 0,09 W/(m²·K)

Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder utenfor driftstiden 0,20 kW/(m³/s)
Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder i driftstiden 2,43 kW/(m³/s)

Estimert årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner pga. 
frostsikring

73 %

Gjennomsnittlig spesifikk ventilasjonsluftmengde i driftstiden 11,7 m³/(m²·h)

Settpunkt-temperatur for oppvarming i driftstiden 21,0 °C
Installert effekt for romoppvarming og ventilasjonsvarme (varmebatteri) 77 W/m²
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for oppvarmingssystemet 90 %

Normalisert kuldebroverdi 0,06 W/(m²·K)
Arealandel for vinduer, dører og glassfelt 21,8 %
U-verdi for vinduer, dører og glassfelt 1,60 W/(m²·K)

Normalisert varmekapasitet 50,1 Wh/(m²·K)

Temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner 73 %
Dato for måling av lekkasjetall (en forutsetning for å kunne få karakter A)
Lekkasjetall 2,00 1/h

Enhet Inngangsverdi
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Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av solfangeranlegg

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av varmepumpe

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
elektrisk varmsystem(er)

1,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
solfangeranlegg

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
elektrisk varmepumpe

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av elektrisk varmesystem (er)

1,00

Eventuell varmekilde for varmepumpe og fordeling
Varmefordelingssystem Punktoppvarming;

Manuell eller automatisk solskjerming MANUELL

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert elektrisitet

Årsgjennomsnittlig effektfaktor for varmepumpeanlegg 2,10
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for elektrisk varmesystem 0,90

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for termisk solfangeranlegg (termisk) 9,00

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert olje

Driftstid utstyr 12 h
Driftstid lys 12 h

Driftstid varmtvann 12 h
Driftstid personer 12 h

Driftstid kjøling 24 h

Spesifikk pumpeeffekt oppvarming (SPP) 0,00 kW/(l/s)

Driftstider, antall timer i døgn med drift

Driftstid oppvarming 12 h
Driftstid ventilasjon 12 h

Total solfaktor for vindu og solskjerming (Ø/S/V/N) 0,38
Spesifikt varmetilskudd fra personer i driftstiden 4,00 W/m²

Gjennomsnittlig karmfaktor 0,22

Oppvarmingssystem(er) Direkte elektrisk;

Solskjermingsfaktor pga. horisont, nærliggende bygninger, vegetasjon og 
eventuelle bygningsutspring

0,86

Spesifikt varmetilskudd fra varmtvann i driftstiden 0,00 W/m²

Spesifikt varmetilskudd fra belysning i driftstiden 8,00 W/m²
Spesifikt effektbehov for belysning i driftstiden 8,00 W/m²

Spesifikt effektbehov for utstyr i driftstiden 11,00 W/m²

Spesifikt effektbehov for varmtvann i driftstiden 1,60 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra utstyr i driftstiden 11,00 W/m²
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Navn programvare SIMIEN
Beregningsprogram

Versjon 5,011

Beskrivelse: Månedsberegning / timesberegning / dynamisk Dynamisk timesberegning
Produsent / leverandør ProgramByggerne

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for varmesystem for andre 
energibærere

0,98

Klimastasjon / kilde Sandefjord (Torp) (MeteoNorm)

Henvisning til dokumentasjon for inndata eller begrunnelse for avvik fra 
normative tillegg til NS 3031 eller andre forhold vedr. beregningene.

Dato for beregning 24.5.2012

Energirådgiver

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det gassbaserte varmesystemet. 0,85

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et 
gassbasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av fjernvarmebasert varmesystem

0,00
Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert fjernvarme

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av et gassbasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et 
oljebasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av et oljebasert varmesystem

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det oljebaserte varmesystem. 0,80

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert gass

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det biobrenselbasert 
varmesystemet.

0,77

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert annen energivare

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
dekkes av et varmesystem basert på andre energivarer

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av varmesystem basert på andre energivarer

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
dekkes av et biobrenselbasert varmesystem

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det fjernvarmebaserte 
varmesystemet.

0,90

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
dekkes av et fjernvarmebasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av biobrenselbasert varmesystem

0,00
Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert biobrensel



Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Beregnet levert energi ved normalklima
Elektrisitet 531904 kWh/år

Biobrensel 0 kg/år
Annen energivare 0 kWh/år
Totalt 693157 kWh/år

Olje 0 kWh/år

Totalt 531904 kWh/år

Sum andel elektrisitet, olje og gass 100 %

Annen energivare 0 kWh/år

Gass 0 kWh/år
Fjernvarme 0 kWh/år
Biobrensel 0 kWh/år

Beregnet levert energi ved normalisert klima 531904 kWh/år
Beregnet spesifikk levert energi ved normalisert klima 167,0 kWh/(m²·år)
Beregnet levert energi til oppvarming og varmtvann ved normalisert klima 231167 kWh/år

Beregningsresultater som er input til attestgenerator i EMS

Firma Termoenergi AS
Navn person Jarle S, Johannessen

Beregnet spesifikk levert energi ved lokalt klima 153,6 kWh/(m²·år)

Olje 0 liter/år
Gass 0,0 Sm³/år
Fjernvarme 0 kWh/år

Elektrisitet 693157 kWh/år

Beregnet levert energi ved lokalt klima 487796 kWh/år

Målt energibruk (levert energi) pr. år, gjennomsnitt for siste tre år.



Bygn. nr. 19793788

Festenr.

Seksjonsnr.

Dato 24.05.2012

Merkenr. A2012-211308

Bolignr.

Sted SANDEFJORD

Postnr 3241

Adresse NORDRE KULLERØD 1

Bnr. 101

Gnr. 34

Leilighetsnr.

symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

varmingskarakter, se figuren. Energimerket

Energimerket angir bygningens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-

Målt energibruk:  117 395 kWh pr. år

  0 kg bio (pellets/halm/flis)   0 kWh annen energivare

  0 liter olje/parafin   0 Sm³ gass

 117 395 kWh elektrisitet   0 kWh fjernvarme

Innmeldt av Termoenergi AS v/ Jarle S. Johannessen

Eier NORDRE KULLERØD 1 AS

snittlig klima. Det er bygningens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at bygningen er energieffektiv, mens G betyr at

Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-

Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningstypen.

Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt:
energi bygningen har brukt de siste tre årene.
Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye

mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.

se www.energimerking.no
Om bakgrunnen for beregningene,

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen

byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.
bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter

http://www.energimerking.no/


eller ring Enova svarer på tlf. 08049.
For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se naring.enova.no

energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet bruker bygningen, eller
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt • den ikke brukes hele året.
dersom:

Hvordan bygningen benyttes har betydning for energibehovet
Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter bygningen, • deler av bygningen ikke er i bruk,
og kan forklare avvik mellom beregnet energibehov og målt • færre personer enn det som regnes som normalt

Nærmere informasjon, se vedlegg 1

Gode energivaner
Ved å følge enkle tips kan du redusere bygningens energi- Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer på
behov, men dette vil ikke påvirke bygningens energimerke. bygningen.

http://naring.enova.no/


Programvare: Denne attesten er utstedt basert på opplasting av beregninger utført med programmet

BRA: 539,0

SIMIEN - 5.011

Bygningsdata som er grunnlag for energimerket

For oversikt over bygnings-/beregnings-data, se vedlegg 1

Byggeår: 2008

da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over informasjon om beregninger, se
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av bygningseier dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
Energimerket og andre data i denne attesten Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan-

oppgitte opplysninger, som bygningseier er ansvarlig for. www.energimerking.no/beregninger

Bygningstype: LAGERBYGNING

Bygningskategori: LETT INDUSTRI, VERKSTEDER

eier av denne bygningen i matrikkelen, eller har fått opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for
delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten. prisfastsettelsen. Eier kan når som helst lage en ny
For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest energiattest.

Oppgitte opplysninger om bygningen kan finnes under Offisielle energiattester i skjermbildet "Adresse".
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge Bygningseier er ansvarlig for at det blir brukt riktige
inn via MinID/Altinn. Dette forutsetter at du er registrert som opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas

http://www.energimerking.no/beregninger
http://www.energimerking.no/


(www.energimerking.no/NS3031) og endret i juni 2010.
for energikarakteren baserer seg på NS 3031 energimerkeforskriften, vedtatt desember 2009.
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i

til energimerkeordningen. Spørsmål om energi- kan du finne på www.energimerking.no
NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet Nærmere opplysninger om energimerkeordningen

energimerkeordningen. Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan
Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring

Om energimerkeordningen

standardverdier for den aktuelle bygningstypen
For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske svarer@enova.no
på grunnlag av oppgitte opplysninger om bygningen. rettes til Enova svarer på tlf. 08049, eller

http://www.energimerking.no/NS3031
http://www.energimerking.no/
http://www.energimerking.no/NS3031


Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Bygnnr: 19793788

Energimerking er utført av: Termoenergi AS v/ Jarle S. Johannessen
Ansvarlig for energiattesten: NORDRE KULLERØD 1 AS

Energimerkenummer: A2012-211308 Festenr:

Adresse: NORDRE KULLERØD 1 Gnr: 34

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Dato: 24.05.2012 02:26:35 Seksjonsnr:
Postnr/Sted: 3241 SANDEFJORD Bnr: 101

Spesifikk pumpeeffekt oppvarming (SPP) 0,00 kW/(l/s)
Installert effekt for romkjøling og ventilasjonskjøling 62 W/m²
Settpunkt-temperatur for kjøling 22,0 °C

Oppvarmet BRA 539 m²
Areal vinduer, dører og glassfelt 13 m²
Areal gulv 539 m²

Totalt BRA 539 m²

U-verdi for tak 0,00 W/(m²·K)
U-verdi for yttervegger 0,17 W/(m²·K)
Oppvarmet luftvolum 1724 m³

Bygningskategori-Id (NVE-Id) 13
Bygningskategori LETT INDUSTRI, VERKSTEDER

Årsgjennomsnittlig kjølefaktor for kjølesystemet 250 %

Bygningstype LAGERBYGNING

Areal tak 0 m²
Areal yttervegger 134 m²
Byggeår 2008

U-verdi for gulv 0,07 W/(m²·K)

Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder utenfor driftstiden 0,19 kW/(m³/s)
Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder i driftstiden 2,38 kW/(m³/s)

Estimert årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner pga. 
frostsikring

75 %

Gjennomsnittlig spesifikk ventilasjonsluftmengde i driftstiden 12,0 m³/(m²·h)

Settpunkt-temperatur for oppvarming i driftstiden 21,0 °C
Installert effekt for romoppvarming og ventilasjonsvarme (varmebatteri) 77 W/m²
Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for oppvarmingssystemet 90 %

Normalisert kuldebroverdi 0,06 W/(m²·K)
Arealandel for vinduer, dører og glassfelt 2,5 %
U-verdi for vinduer, dører og glassfelt 2,50 W/(m²·K)

Normalisert varmekapasitet 97,4 Wh/(m²·K)

Temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner 75 %
Dato for måling av lekkasjetall (en forutsetning for å kunne få karakter A)
Lekkasjetall 1,50 1/h

Enhet Inngangsverdi



Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
elektrisk varmsystem(er)

1,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av solfangeranlegg

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
elektrisk varmepumpe

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for elektrisk varmesystem 0,90

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
solfangeranlegg

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av varmepumpe

0,00

Manuell eller automatisk solskjerming MANUELL
Eventuell varmekilde for varmepumpe og fordeling

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av elektrisk varmesystem (er)

1,00
Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert elektrisitet

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for termisk solfangeranlegg (termisk) 9,00
Årsgjennomsnittlig effektfaktor for varmepumpeanlegg 2,10

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av et oljebasert varmesystem

0,00
Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert olje

Driftstid varmtvann 9 h
Driftstid utstyr 9 h

Driftstid personer 9 h

Spesifikt effektbehov for belysning i driftstiden 8,00 W/m²

Driftstid lys 9 h

Driftstider, antall timer i døgn med drift
Driftstid ventilasjon 9 h

Driftstid kjøling 24 h
Driftstid oppvarming 9 h

Gjennomsnittlig karmfaktor 0,40
Total solfaktor for vindu og solskjerming (Ø/S/V/N) 0,37

Solskjermingsfaktor pga. horisont, nærliggende bygninger, vegetasjon og 
eventuelle bygningsutspring

0,67

Varmefordelingssystem Punktoppvarming;
Oppvarmingssystem(er) Direkte elektrisk;

Spesifikt varmetilskudd fra personer i driftstiden 2,00 W/m²

Spesifikt effektbehov for utstyr i driftstiden 10,00 W/m²
Spesifikt varmetilskudd fra belysning i driftstiden 8,00 W/m²

Spesifikt varmetilskudd fra utstyr i driftstiden 10,00 W/m²

Spesifikt varmetilskudd fra varmtvann i driftstiden 0,00 W/m²
Spesifikt effektbehov for varmtvann i driftstiden 4,30 W/m²



Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Produsent / leverandør ProgramByggerne
Versjon 5,011

Beskrivelse: Månedsberegning / timesberegning / dynamisk Dynamisk timesberegning

Energirådgiver

Navn programvare SIMIEN

Dato for beregning 24.5.2012
Klimastasjon / kilde Sandefjord (Torp) (MeteoNorm)

Henvisning til dokumentasjon for inndata eller begrunnelse for avvik fra 
normative tillegg til NS 3031 eller andre forhold vedr. beregningene.

Beregningsprogram

Navn person Jarle S, Johannessen
Firma Termoenergi AS

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det gassbaserte varmesystemet. 0,85

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert fjernvarme

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
dekkes av et fjernvarmebasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av fjernvarmebasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et 
gassbasert varmesystem

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det oljebaserte varmesystem. 0,80

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et 
oljebasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av et gassbasert varmesystem

0,00
Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert gass

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert annen energivare
Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av varmesystem basert på andre energivarer

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for varmesystem for andre 
energibærere

0,98

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
dekkes av et varmesystem basert på andre energivarer

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det biobrenselbasert 
varmesystemet.

0,77

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det fjernvarmebaserte 
varmesystemet.

0,90

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert biobrensel

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
dekkes av et biobrenselbasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av biobrenselbasert varmesystem

0,00



Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

Beregnet levert energi ved normalklima
Elektrisitet 68017 kWh/år
Olje 0 kWh/år

Annen energivare 0 kWh/år
Totalt 117395 kWh/år

Totalt 68017 kWh/år

Sum andel elektrisitet, olje og gass 100 %

Annen energivare 0 kWh/år

Gass 0 kWh/år
Fjernvarme 0 kWh/år
Biobrensel 0 kWh/år

Beregnet levert energi til oppvarming og varmtvann ved normalisert klima 31212 kWh/år
Beregnet spesifikk levert energi ved lokalt klima 117,1 kWh/(m²·år)
Beregnet levert energi ved lokalt klima 63137 kWh/år

Beregnet spesifikk levert energi ved normalisert klima 126,0 kWh/(m²·år)

Beregningsresultater som er input til attestgenerator i EMS
Beregnet levert energi ved normalisert klima 68017 kWh/år

Gass 0,0 Sm³/år
Fjernvarme 0 kWh/år
Biobrensel 0 kg/år

Olje 0 liter/år

Målt energibruk (levert energi) pr. år, gjennomsnitt for siste tre år.
Elektrisitet 117395 kWh/år



SOM KUNDE FÅR DU TILGANG TIL 
FORSIKRINGENE DINE ONLINE ‐ HER 
KAN DU

Logg inn på 
if.no

se dine forsikringer og tilbud•
gjøre endringer•
melde skader•
få oversikt over fakturaer og betalinger•
få alle dokumenter elektronisk•

SE VILKÅRENE SOM GJELDER FOR DEG

1. Gå inn på if.no/vilkar
2. Skriv inn koden 568779.JLNUMQ

D
1

 

Nordre Kullerød 1 As
c/o FEARNLEY PROJECT FINANCE AS
Pb. 1158 Sentrum
0107  OSLO

Utstedt:
Avtalenummer:
Avtaleperiode:

20. november 2018
SP568779.7.1  
01.01.2019  31.12.2019

Hei!
Vedlagt finner du den nye avtalen for kommende 
forsikringsperiode.

På de neste sidene finner du: 

FORSIKRINGSOVERSIKT•
Gir deg en enkel oversikt over forsikringene du har 
hos oss.

FORSIKRINGSDETALJER•
Her finner du forsikringssummer, egenandeler og hva 
hver enkelt forsikring dekker.

SIKKERHETSFORSKRIFTER•
Beskriver hvilket ansvar du har for å unngå skader.

VILKÅR•
Inneholder alle detaljer om hva forsikringen dekker, 
og hva vi hjelper deg med om du skulle være uheldig 
å få en skade.

Det er viktig at du leser nøye gjennom og gir oss beskjed 
dersom det har skjedd endringer i virksomheten som 
kan ha betydning for forsikringene. Ta gjerne kontakt 
hvis du er usikker på noe.

Vennlig hilsen 
If

Kjeldgaard Assuranse AS

Telefon: +47 21 49 77 00
E-post: kjeldgaard@if.no
Adresse: Holterveien 4B, 1442 DRØBAK

If
Postadresse: Postboks 240, 1326 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo

If Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: 981 290 666
If Skadeforsikring AB (publ), Org.nr: 5164018102
Hovedkontor: 106 80 Stockholm

Telefon: 21 49 24 00
www.if.no/kontakt



DINE KUNDEFORDELER I IF

ALLTID TILGJENGELIG DERSOM DET SKJER EN SKADE HURTIG SKADEBEHANDLING
Trenger du hjelp, kan du ringe oss 

døgnet rundt, alle dager i uken.
Så fort vi får en skademelding overtar vi 

ansvaret for skaden og kontakter de 
rette spesialister.

Vi løser mer enn halvparten av
alle skader innen 24 timer.

GI OSS BESKJED VED ENDRINGER
Vedlagte forsikringsavtale viser hvilke forsikringer du 
har hos oss og hva de dekker.

Det er viktig at du sjekker at alt ser riktig ut og gir 
beskjed om det er noe som mangler eller må endres.

OM UHELLET SKULLE VÆRE UTE
Vi har lang erfaring med å hjelpe kundene våre med 
alle slags skader, og vet at det er viktig for deg å få rask 
og god hjelp om uhellet skulle være ute.

Du kan ringe oss døgnet rundt på telefon 21 49 24 00 
eller melde skade på if.no.

Nyttig
informasjon

Utstedt:
20. november 2018

Avtaleperiode:
01.01.2019 - 31.12.2019

Avtalenummer:
SP568779.7.1   

Side 2 (8)



Forsikringsoversikt
Forsikringsdetaljer

Sikkerhetsforskrifter
Forsikringsvilkår

Forsikringsoversikt

Nordre Kullerød 1 As
Organisasjonsnummer 990760063 

Avtaleperiode: 
01.01.2019  31.12.2019

DINE FORSIKRINGER
PRIS FOR

AVTALEPERIODEN

Eiendomsforsikring NOK 40 466
Sandefjord, 34/101, Nordre kullerød 1

Produksjonsbygning 36 635

Husleieinntekt 3 831

Totalt NOK 40 466

Herav naturskade: 5 758 

Riktige forsikringsopplysninger
Dette forsikringsbeviset viser hva forsikringsavtalen din inneholder. Les nøye gjennom forsikringsbeviset og kontroller at opplysningene er korrekte. Det 
er viktig at du gir oss beskjed dersom det skjer endringer som kan ha betydning for forsikringene.

Utstedt:
20. november 2018

Avtaleperiode:
01.01.2019 - 31.12.2019

Avtalenummer:
SP568779.7.1   

Side 3 (8)



Forsikringsdetaljer
Forsikringsoversikt

Sikkerhetsforskrifter
Forsikringsvilkår

Forsikringsdetaljer

Vi informerer

Endringer i forsikringen
Nedenfor finner du nyttig informasjon og endringer som kan gjelde for forsikringene dine.

Vilkårsendringer 
Eiendom
Indeksregulering 2019
Forsikringer med indeksregulering justeres hvert år i takt med prisutviklingen. Her ser du hva forsikringssummene i gjennomsnitt reguleres med i 2019:

Bygninger: 3,7% •
Innboforsikring for privatpersoner: 2,4%    •
Maskiner/eiendeler/driftsløsøre for næringsdrivende: 2,0%•

Prisendringer
Vi ser dessverre en trend med stadig flere skader. Dette vil få konsekvenser for prisen for enkelte kunder, avhengig av risiko og produktsammensetning.

Utstedt:
20. november 2018

Avtaleperiode:
01.01.2019 - 31.12.2019

Avtalenummer:
SP568779.7.1   
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Forsikringsdetaljer
Forsikringsoversikt

Sikkerhetsforskrifter
Forsikringsvilkår

Forsikringsbevis  Forsikringsdetaljer

Eiendomsforsikring 

Sandefjord, 34/101, Nordre kullerød 1

Produksjonsbygning
Sandefjord, 34/101, Nordre kullerød 1

Pris per år NOK 36 635

Virksomhet: Produksjon av elektriske 
husholdningsmaskiner og apparater
Brannalarm: Godkjent med alarmoverføring

Tyverisikring: B1krav
Byggeår: 2008
Bruttoareal (BTA): 3 826

Super 36 635

Hva er dekket:
Brannskade• Lyn- og elskade•
Vannskade• Glass- og skiltskade•
Tyveri og skadeverk• Annen plutselig skade•
Annen naturskade• Ansvar som eier/bruker av bygning•
Naturskade etter lov om naturskadeforsikring•

Erstatningsgrunnlag: Fullverdi
Forsikringssum: 82 258 999 kr

Egenandel: 50 000 kr
Egenandel  Huseieransvar: 10 000 kr

Husleieinntekt
Sandefjord, 34/101, Nordre kullerød 1

Pris per år NOK 3 831

Virksomhet: Produksjon av elektriske 
husholdningsmaskiner og apparater

Avbruddstap 3 831

Hva er dekket:
Tap av husleieinntekt etter en erstatningsmessig •
eiendomsskade

Erstatningsgrunnlag: Avtalt forsikringssum, årlig beløp
Forsikringssum: 5 326 508 kr

Periode uten erstatning: 2 dager
Maksimal tid for erstatning: 36 måneder

Forhøyde egenandeler ‐ eiendom og avbrudd  (Se vilkårenes kapittel 7) 

Snøtyngdeskade
Egenandelen er 20 % av skaden, minimum 50 000 kr og maksimum 500 000 kr.
Rørbrudd, frost og utstrømning
Egenandelen øker med 10 000 kr ved skade som skyldes frost.
Svikt i bærende bygningskonstruksjoner
Ved svikt i bærende bygningskonstruksjoner er egenandelen forhøyd, avhengig av bygningstype.
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Forsikringsbevis  Forsikringsdetaljer

Viktig informasjon om du skulle få en skade

Forsikringsdetaljer
Forsikringsoversikt

Sikkerhetsforskrifter
Forsikringsvilkår

Hvordan melde skade
Når du har fått en skade, er det viktig at du tar 
kontakt med oss så snart som mulig. Du kan melde 
skaden på if.no, eller ringe oss på 21 49 24 00.

Skader kan meldes 24 timer i døgnet - året rundt. 
Vi har lang erfaring i skadebehandling, og vil hjelpe 
deg med råd og veiledning når det gjelder 
økonomiske og praktiske forhold.

Det er slik vi mener skadeoppgjør skal være.

     

Meld skade på if.no eller telefon
Besøk www.if.no eller ring oss på 
telefon 21 49 24 00.

Innsendelse av skademelding per post
If Skadeforsikring
Postboks 240
1326 Lysaker 

    

Frist for å melde inntruffet skade
Skade skal meldes til If og/eller Europeiske Reiseforsikring omgående, jf 
Forsikringsavtaleloven (FAL) § 4-10 eller § 13-11. Retten til utbetaling 
faller bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at 
sikrede fikk kjennskap til de forhold som begrunner det, jf FAL § 8-5 
eller § 18-5.

Kundeombudet, intern klageordning i If
Hvis du er uenig i Ifs avgjørelse i en sak som vedrører din skadesak, kan 
du kontakte vårt Kundeombud for å få den vurdert på nytt. 
Kundeombudet ser på saken med nye og upartiske øyne. 

Retten til å kreve nemndbehandling
Du kan også rette klager som omhandler forsikringsavtalen til:
Finansklagenemda
Postadresse: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo
Besøksadresse: Drammensveien 145, 0277 Oslo

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS)
Når en skade registreres får If automatisk en oversikt over 
vedkommende kundes skadehistorikk i alle forsikringsselskap som er 
medlem av Finans Norge (FNO). FNO er behandlingsansvarlig for 
registeret. Registreringen inneholder fødselsnummer, saksnummer, 
forsikrings- og skadetyper foruten koder for selskap og skadebehandler. 
Selskapene får ikke tilgang til lagret informasjon annet enn ved 
registrering av en skade. Registeret er ikke tilgjengelig for andre, og 
registrerte skader slettes etter 10 år. Forsikringstakeren har rett til 
innsyn i registeret etter personopplysningslovens § 18 og til å kreve 
retting av opplysningene etter § 27.

Utstedt:
20. november 2018

Avtaleperiode:
01.01.2019 - 31.12.2019

Avtalenummer:
SP568779.7.1   
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Forsikringsdetaljer
Forsikringsoversikt

Sikkerhetsforskrifter
Forsikringsvilkår

Forsikringsoversikt
Forsikringsdetaljer

Sikkerhetsforskrifter
Forsikringsvilkår

Sikkerhetsforskrifter

Forsikringsbevis - Sikkerhetsforskrifter 

Sikkerhetsforskrifter - ansvar for å redusere risikoen for skader
Det er knyttet sikkerhetsforskrifter og bestemmelser om risikoendring til dine forsikringer, og kravene knyttet til alle forsikringene virksomheten din har 
tegnet fremkommer nedenfor.   

Hensikten med sikkerhetsforskriftene er å redusere omfanget av en skade, eller avverge at en skade skjer. Hvis sikkerhetsforskriftene ikke blir overholdt, 
kan det føre til at forsikringsutbetalingen reduseres eller faller helt bort.

Tekstene som står her i forsikringsbeviset er en forkortet utgave av sikkerhetsforskriftene som står i forsikringsvilkårene, og det henvises derfor til 
vilkårenes kapittel 8 for fullstendig tekst. 

Viser sikkerhetsforskriftene til forskrifter gitt av andre, kan disse skaffes på forespørsel.

Identifikasjon 
Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser får tilsvarende anvendelse 
ved handlinger eller unnlatelser fra personer som er nevnt i FAL § 4-11.

Næring
De handlinger eller unnlatelser som medfører bortfall eller reduksjon av sikredes rett til erstatning medfører tilsvarende bortfall eller reduksjon dersom 
de er begått av personer som utfører arbeid av ledende art eller av andre som har selvstendig stilling innen virksomheten. Med personer som har særlig 
selvstendig stilling menes også personer som utfører arbeidsoppdrag uten overoppsyn fra andre, eller som utfører arbeidsoppdrag de selv er ansvarlige 
for. Sikrede identifiseres tilsvarende med sine kontraktsmedhjelperes handlinger eller unnlatelser.

If Sikkerhetssenter
If er det eneste forsikringsselskap i Nord-Europa som tilbyr kurs i skadeforebygging på eget sikkerhetssenter. 
Instruktørene våre har lang erfaring, og kombinerer praktiske øvelser og teori slik at du lærer å unngå skader på arbeidsplassen din.

Sikkerhetsforskrifter - eiendom
Generelt
Offentlige lover og forskrifter
Bestemmelser gitt i lover og forskrifter gitt i medhold av lov, skal til enhver tid overholdes. Eksempelvis

plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter,•
lov om brannvern med tilhørende forskrifter, samt pålegg gitt av offentlig brannmyndighet,•
lov om tilsyn med elektriske anlegg med tilhørende forskrifter, samt pålegg gitt av stedlig elektrisitetstilsyn.•

Sikring av dataregistre og programmer
Krav om sikkerhetskopiering av data og krav om oppbevaring av sikkerhetskopiene på sikkert sted. Krav til antivirusprogram, brannmurer og 
adgangskontroll.

Drift og vedlikehold
Krav om å holde forsikrede gjenstander i driftsmessig stand og å overholde forskrifter.

Sikring mot elektrisk fenomenskade 
Krav om bl.a. overspenningsvern på elektronisk utstyr. Vernet skal være både på signal-, tele- og 230 V- 400 V-siden. Krav om avbruddsfri 
strømforsyning for stormaskiner, servere og sentraler.

Eiendom og avbrudd
Sikring mot brann

Det skal oppnevnes en person som er ansvarlig for brannforebyggende arbeid. •
Brannvegger og branndører skal tilfredsstille offentlige krav og holdes lukket.•
Slokkeredskaper skal være til stede og avmerket lett synlig, tilgjengelig og i god stand. Krav om regelmessig ettersyn.•
Sprinkler-/vanntåkeanlegg skal være funksjonsdyktig til enhver tid og i henhold til FGs regler.•
Ved varme arbeider gjelder regler for arbeidsinstruks, sertifikat, brannvakt, slokking, rydding og tetting.•
Tobakksrøykning tillates bare på steder angitt i bedriftens egne røykebestemmelser.•
Avfall skal plasseres minst 5 meter fra brennbar yttervegg og ikke under tak. •
Lagring av brennbart materiale utendørs plasseres minst 8 meter fra byggverk.•
Krav om låsing av dører. Vinduer og andre åpninger skal være lukket og sikret. •
Krav om bruk av godkjent installatør ved reparasjon av elektriske anlegg.•
Spesielle regler gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for montering og vedlikehold av forsyningsanlegg og fordelingsanlegg for •
gass.
Lagring av komprimert gass skal gjøres etter angitte sikkerhetsregler.•

Utstedt:
20. november 2018

Avtaleperiode:
01.01.2019 - 31.12.2019

Avtalenummer:
SP568779.7.1   
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Sikkerhetsforskrifter

Forsikringsbevis - Sikkerhetsforskrifter 

Sikring mot tyveri, ran og skadeverk
Krav til låsing og innbruddsbeskyttelse av bygninger, i henhold til FGs regelverk.•
Container skal være av stål, være tett og ha et volum på minst 7,5 kubikkmeter. I tillegg skal dører være sikret.•
Nøkler/koder skal oppbevares utenfor forsikringsstedet eller i FG-godkjent sikkerhetsskap eller ved at betrodd person bærer den på seg. Det skal •
sørges for at tidligere ansatte/styremedlem ikke lenger har tilgang til bygningen.
Når gjenstander ute er medforsikret med tyveri/skadeverk, skal området være sikret med 2 meter høyt flettverkgjerde som er tett i underkant, port •
skal være låst med FG-godkjent lås, og hengsler skal være sikret.
Kassa-apparat skal utenom åpningstiden stå med åpen skuff.•

Vann og annen væske
Krav til oppvarming for å unngå frostskader.•
Krav til bruk av autorisert installatør.•
Kjøleskap, kaffe- og isbitmaskiner og lignende utstyr som er tilkoblet vann skal ha automatisk avstenging med føler.•
Varer i rom på bakkenivå eller lavere skal plasseres minst 10 cm over gulv.•

Utstedt:
20. november 2018

Avtaleperiode:
01.01.2019 - 31.12.2019

Avtalenummer:
SP568779.7.1   
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Vedtekter Torp Kontorinvest AS 
org. nr. 914 093 015 

 
§ 1 Foretaksnavn  

Selskapets foretaksnavn er Torp Kontorinvest AS. Selskapet er et aksjeselskap. 
 
§ 2 Forretningskontor 

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. 
 
§ 3 Virksomhet 

Selskapets virksomhet er å eie samtlige aksjer i Nordre Kullerød 1 AS, org. nr. 990 760 063 hvis formål 
er å eie, driv og leie ut eiendommen i Nordre Kullerød 1 (gnr. 34, bnr. 101 i Sandefjord kommune), samt 
hva som står i forbindelse med dette. 
 

§ 4 Aksjekapital 
Selskapets aksjekapital er NOK 1 000 000 fordelt på 10 000 aksjer, fullt innbetalt og lydende på navn 
hver pålydende NOK 100.  
 

§ 5 Ledelse 
Selskapets styre består av 3 til 5 styremedlemmer med eventuelle varamedlemmer som velges av 
generalforsamlingen.  
 
Selskapet tegnes av minst to styremedlemmer sammen. 
Styret kan meddele prokura. 
 

§ 6        Generalforsamling 
Den ordinære generalforsamling skal behandle: 
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 
 

§ 7  Adgang til å omsette aksjer 
Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett til en aksje som avhendes eller for øvrig skifter eier, konf aksjeloven § 
4-15 tredje ledd og §§ 4-19 til 4-23. Overdragelse av aksje er betinget av styrets godkjennelse. Styret 
skal nekte godkjennelse dersom ny aksjonær ikke tiltrer selskapets aksjonæravtale. 

 
§ 8 Aksjeeierregistrering 

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken. 
 
§ 9 Forholdet til aksjeloven 

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. 
 
 
 

Oslo, 16. desember 2014 

   



Aksjonærliste Torp Kontorinvest AS

Aksjonær Antall aksjer Eierandel

Jan Krokedal 2 500 25,00 %
JanaMarin AS 1 500 15,00 %
Bearhill Inc. AS 1 500 15,00 %
LJM AS 1 250 12,50 %
Moger Invest AS 1 250 12,50 %
Stevning Holding AS 1 000 10,00 %
Christian Vinther Christensen 500 5,00 %
Lingotext AS 500 5,00 %
Sum 10 000 100,00 %









































Erv erv sdato hv is det er realisert drif tsmidler som helt/
delv is er f inansiert med tilskudd til inv estering i distriktene 
etter f orskrif t gitt av  Kongen

Gjelder dette skjemaet skatty ters andel av  f elles konto i sameie som ikke går inn under skattelov en                      
§§ 10-40 til 10-45?

Det vises t il rett ledning RF-1270

Avskrivning 2018

Skjema nr.    

Nav n Organisasjonsnummer

Nærings- (kontor-) adresse Fødselsnummer

Postnr./-sted

100

101

102 Saldogrunnlag pr. 1.1 (ov erf øres f ra post 
111 i f jorårets skjema)

103 Beregnet nedskrev et v erdi av  utskilte drif tsmidler -

104a Ny anskaf f elser - kostpris +

104b Ny anskaf f elser - påkostninger +

104c Nedskriv ning på ny anskaf f elser med 
salgsgev inst etter sktl § 14-70 -

104d Of f entlige tilskudd o.l.
i f orbindelse med ny anskaf f elser -

105 Sum grunnlag f ør realisasjon/uttak =

106 Vederlag v ed realisasjon/omsetningsv erdi
v ed uttak av  drif tsmidler -

107 Herav  inntektsf ørt i år
(jf  sktl § 14-44) +

108 Grunnlag f or årets saldoav skriv ning, ev . negativ  saldo
f or gruppe a, b, c, d eller j og ev . gev inst/tap v ed
realisasjon/uttak f or gruppe e, f , g, h eller i =

109 Ov erf ørt til gev inst- og tapskonto. Gev inster
f øres med + tegn, tap f øres med - tegn.

110 Årets saldoav skriv ning(-)/ev . innteksf øring(+)
av  del av  negativ  saldo i gruppe a, c, d eller j.

111 Saldogrunnlag pr. 31.12
Ov erf øres til neste år, post 102 =

Saldoavskrivninger:

Forretnings-
by gg
anskaf f et 
f ør 
1.1.1984

Ev . gårds- og bruksnr. 
ev . seksjonsnr.

Ev . gateadresse

113 Historisk kostpris

114 Nedskrev et v erdi pr. 1.1.1984 -

115 Nedre grense f or av skriv ning

Ty pe
næring

Kommune

Saldonr.

Valgt av skriv ningssats

Ja Nei

Ov erf øres
til

116

Er det f ortsatt f y siske drif tsmidler 
som inngår i saldogrunnlaget pr 31.12

NeiJa112

104e Justering av  inngående mv a

Saldogruppe

-

+

+

-

-

=

-

+

=

=

-

Ty pe
næring

Saldonr.

Valgt av skriv ningssats

Ov erf øres
til

NeiJa

Saldogruppe

RF-1084B

For lineære av skriv ninger se side 2

Gruppe a: kontormaskiner o.l. 30 %
Gruppe b: erv erv et f orretningsv erdi (goodwill) 20 %
Gruppe c: v ogntog, lastebiler, v arebiler o.l. 24 (30) %
Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. 20 %
Gruppe e: skip mv . 14 %
Gruppe f : f ly , helikopter 12 %
Gruppe g: anlegg f or ov erf øring og distribusjon av  elektrisk kraf t
               og elektroteknisk utrustning i kraf tf oretak,
               og slike drif tsmidler beny ttet i annen v irksomhet 5 %
Gruppe h: by gg og anlegg mv . 4 (10) (6) %
Gruppe i: f orretningsby gg 2 %
Gruppe j: f ast teknisk installasjon i by gninger 10 %

Nordre Kullerød 1 AS

Grev Wedels plass 9

1

990760063

19 888 622

-397 772

19 490 850

19 888 622

1

19 888 622

0151 OSLO

2

6 175 071

-617 507

5 557 564

6 175 071

6 175 071

2 10

0301

NO NO

Annen næring Annen næring

i. j. Fast 

Årsoppgjør: 2018       Utskrift: 08.04.2019 13:35:40

• •



120
1

Objekt nr.
3

Beskriv else
av  objektet

4
Erv erv s-

år

6
Kostpris/

påkostninger

8
Årets

av skriv ninger (ev t.
kostnadsf ordeling)

9
Nedskrev et v erdi

31.12

5
Lev etid

(antall år)

Lineære avskrivninger:
2

Ty pe næring
10

Ov erf øres
til:

7
Nedskrev et v erdi

31.12 i f jor

Dato Underskrif t

Underskrift

Fastsatt av  Skattedirektoratet med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t.

14.01.2019 Monica Staff

Årsoppgjør: 2018       Utskrift: 08.04.2019 13:35:40



Nordre Kullerød 1 AS
Justeringsforpliktelse 

Inng avg 
fradragsført

Justerings‐
pliktig  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9 711 896           971 190        971 190      971 190      971 190      971 190      971 190      971 190      971 190      971 190      971 190     
Utleie i avg.pl virks ved kjøp 100%  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Faktisk bruk i avg.pl.virks % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Rest forpliktelse 8 740 706  7 769 517 6 798 327   5 827 138 4 855 948 3 884 758 2 913 569 1 942 379 971 190    0                 

Dato Hva  Beløp  U/mva MVA
 1.6.2008 Justeringsforpliktelse v/fullføring 40 568 848       40 568 848 9 711 896 

Total forpliktelse  9 711 896 

Justeringsbestemmelsene som gjelder for anskaffelser av kapitalvarer fra 1.1.2008. Bygget  ble fullført 1.6.2008 ihht. justeringsforpliktelse. Det er ikke foretatt noen investeringer i årene 2009 ‐ 2018 og frem til dd., som 
medfører ytterligere justeringsforpliktelser. 



Aksjonærliste Nordre Kullerød 1 AS

Aksjonær Antall aksjer Eierandel

Torp Kontorinvest AS 20 000 100,00 %
Sum 20 000 100,00 %
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#5140862/13 

MEGLERSTANDARD OKTOBER 2015 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG.  

Utkast 14.05.19 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 

Aksjonærene i Torp Kontorinvest AS 

og 

[Kjøper] 

vedrørende salg av aksjene i 

 Torp Kontorinvest AS   

og datterselskap Nordre Kullerød 1 AS 

  



Kjøpekontrakt Torp Kontorinvest AS 2 (11) 

1. PARTENE OG EIENDOMMEN 

(Aksjonærene i Torp Kontorinvest AS) , (Selger) eier til sammen  100 % av aksjene (Aksjene) i  

Torp Kontorinvest AS, org.nr. 914 093 015, (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 alle aksjene i Nordre Kullerød 1 AS, org.nr. 990 760 063 (Hjemmelshaver)  

som eier og er hjemmelshaver til Nordre Kullerød 1, gnr. 34, bnr. 101  med påstående 

bygninger og anlegg i Sandefjord kommune (Eiendommen). 

Selskapet og Hjemmelshaver betegnes heretter samlet Konsernet. 

2. KJØPESUMMEN 

2.1 Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen 

Kjøpesummen for Aksjene (Kjøpesummen) er: 

(a) NOK [●], som utgjør omforent, fast verdi av Eiendommen (Eiendomsverdien),  

med tillegg av: 

(b) kontanter og fordringer i Selskapets balanse, 

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

Overtakelse), 

og med fradrag for: 

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

skatt og avsetning for tap på fordringer, og 

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

tomten NOK 5 000 000,-, 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 lån9 

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. 

                                                           

9 Teksten i rødt må strykes eller justeres hvis Selskapets banklån ikke skal innfris. 



Kjøpekontrakt Torp Kontorinvest AS 3 (11) 

(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. 

 

 Dessuten skal Kjøper på vegne av Selskapet samtidig innfri Selskapets og/eller 

Hjemmelshavers gjeld til Selger  (Konsernlånet) som er på [●] inklusive opptjente renter per 

Overtakelse. 

 

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

selskaper i samme konsern som Selger, er gjort opp med endelig virkning 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, 



Kjøpekontrakt Torp Kontorinvest AS 4 (11) 

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

forenklet revisorkontroll av Revidert Balanse,og 

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

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

Revidert Kjøpesum (i fellesskap Kjøpesumsberegningen), skriftlig meddele Selger at han har 

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 kontonr. 1506 24 20100 

(Oppgjørskontoen),  

(b) en eventuell negativ differanse ut over tilbakeholdt beløp iht. Oppgjørsavtalens pkt. 4 

(d) betales av Selger til Oppgjørskontoen. 

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

med tillegg for 2,5 % 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. 
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3. OVERTAKELSE, RISIKOOVERGANG OG OPPGJØR 

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

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

garantiene som gis per Overtakelse. 

Oppgjøret under denne avtalen skal gjennomføres i samsvar med oppgjørsavtalen i 

vedlegg 6, 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 Konsernets 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. 
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(c) At Konsernet ikke inngår nye avtaler av vesentlig betydning for Konsernet, og at ingen 

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

samtykke. 

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

(e) Å holde Eiendommen fullverdiforsikret. 

6. SELGERS ANSVAR ETTER KJØPSLOVEN, MV. 

Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Konsernet 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 Konsernet 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 Konsernets siste årsregnskap er avgitt i samsvar med regnskapslovens regler, at 

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

har forpliktelser som Konsernet burde balanseført i henhold til regnskapslovens 

regler, utover det som fremgår av Revidert Balanse. 
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(d) At Konsernet 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 Konsernet har innsendt påkrevde, korrekte og fullstendige opplysninger til skatte- 

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

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

dekket av avsetninger i Revidert Balanse.  

(f) At Konsernet ikke har hatt anskaffelser som etter gjeldende regelverk utløser 

justeringsplikt for merverdiavgift. 

(g) At Konsernets virksomhet indirekte eller direkte utelukkende består i å eie fast 

eiendom og drift av denne, og at Konsernet ikke har ansatte eller 

pensjonsforpliktelser. 

(h) At Hjemmelshaver eier og er hjemmelshaver til Eiendommen.  

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

de som er angitt i vedlegg 4. 

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

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

bilag på minnepinne, ref. 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, 

vedlagt på minnepinne, 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. 
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8. BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR 

8.1 Kjøpers kunnskap 

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

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

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

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

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

fellesskap de Fundamentale Garantiene. 

8.2 Reklamasjon 

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

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

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

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

innen ett år etter Overtakelse. 

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 0,1% av Eiendomsverdien 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 1% 

av Eiendomsverdien men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, 

har Kjøper rett til erstatning eller prisavslag fra første krone. 
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(c) Selgers samlede ansvar er begrenset oppad til 10 % av Eiendomsverdien. Denne 

ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved brudd på de Fundamentale Garantiene. 

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

ved brudd på andre punkter i denne avtalen. 

8.5 Samlet ansvarsbegrensning for ethvert brudd på avtalen 

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

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

Revidert Kjøpesum og 20 % av Eiendomsverdien. 

8.6 Ansvar ved forsett eller grov uaktsomhet 

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

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

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

salget av Aksjene til Kjøper. 

8.7 Ansvaret til de respektive selgere 

De aksjeeiere som utgjør Selger, hefter proratarisk og ikke solidarisk for Kjøpers krav mot 

Selger som følge av brudd på denne avtalen. Den enkelte aksjeeiers ansvar er begrenset 

oppad til en andel av kravet lik aksjeeierens eierandel i Selskapet.] 

8.8 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 
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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. 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. 

12. 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. 

13. 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 
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14. 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. 

15. 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.  Bilag på minnepinne 

6. Oppgjørsavtale 

16. UNDERSKRIFT 

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

Næringsmegling AS beholder ett hver. 

[sted], [signeringsdato] 

For Selger:  aksjonærene i Torp 

Kontorinvest AS 

 for Kjøper: [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

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

 

for Selskapet: Torp Kontorinvest AS      for Hjemmelshaver:  Nordre Kullerød 1 AS 

[Selskapets repr.] 



 

#5140862/13 

 

utgår



 

#5140862/13 

 
VEDLEGG 6 

OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 

1 OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN 

Aksjonærene i Torp Kontorinvest AS, (Selger) og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) har i dag 

inngått avtale (Avtalen) om salg av aksjene i Torp Kontorinvest AS, org.nr. 914 093 015, som eier alle 

aksjene i  Nordre Kullerød 1 AS, org. nr. 990 760 063.  

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 også  bistå med etteroppgjøret som skal finne sted etter punkt 2.3 i Avtalen. 

Det er avtalt at Overtakelse skal skje [overtakelsesdato]. 

Estimert Kjøpesum, eventuelt Konsernlån og Lånene samt eventuelt gebyr for tinglysing av pant til 

Kjøpers långiver skal betales til kontonr. 1506 24 20100 (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 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

Oppgjørsansvarlig. Sikringsdokumentet er 

effektivt så langt gjeldende rett tillater det. 

2.2 Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

aksjeeierboken som angitt i Bilag 1med de der 

angitte heftelser til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 

 

2.3 Levere til Oppgjørsansvarlig en original fullmakt 

som angitt i Bilag 2 der Selskapet gir Kjøper rett 

til å pantsette Eiendommen til Kjøpers långiver, 

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

(Långiveren).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 1033 

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 

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. 
33 Fristene her må tilpasses den tid man har til rådighet mellom avtalesignering og overtakelse, og ta hensyn til tiden det tar 
å få pantedokumentene konferert. 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

over Eiendommen, [Aksjene] og øvrige eiendeler 

som tilhører Selskapet,34 vil slettes ved mottak 

av de beløp som fremgår av Restgjeldsoppgaven. 

Bilag 1 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 

 

Bilag 2 Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

styreprotokoll som angitt i 0.37 38 

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 

Bilag 3 Levere til Oppgjørsansvarlig en melding som 

angitt i 0 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 

 

Bilag 4 Levere til Oppgjørsansvarlig Selskapets originale 

aksjeeierbok som angitt i 0, der Kjøper er 

innført som eier av Aksjene. 

Selger/ 

Selskapet 

Senest kl. 

09.00 ved 

Overtakelse 

 

Bilag 5 Sørge for at Estimert Kjøpesum [, Selgerlånet og 

Lånene] er disponibelt på Oppgjørskontoen. 

Kjøper Senest kl. 

11.00 ved 

Overtakelse 

 

 

4 PLIKTENE TIL OPPGJØRSANSVARLIG VED OVERTAKELSE 

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

                                                                                                                                                                                     

41 Eventuelle eksisterende heftelser over aksjene må angis på foranstående prioritet her. 
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(a) utlevere den originale aksjeeierboken (jf. Oppgjørsavtalen punkt Bilag 4) til Kjøper, 

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

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

(d) innfri eventuelt Konsernlån med de beløp som fremgår av Estimert regnskap, og 

(e) tilbakeholde NOK 300 000,-, inntil Revidert kjøpesum foreligger, og  

(f) utbetale  det som gjenstår av Estimert Kjøpesum på Oppgjørskontoen forholdsmessig til 

Selgers konti. 

5 OVERFØRING AV DISPOSISJONSRETT TIL KONTI MV. 

Forutsatt at Kjøper har oppfylt sin plikt etter punkt Bilag 5, 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 PLIKTENE TIL OPPGJØRSANSVARLIG ETTER OVERTAKELSE 

Straks Revidert kjøpesum er godkjent og evt. innbetalinger iht. Avtalens pkt. 2.3 er mottatt, skal 

Oppgjørsansvarlig: 

(a) utbetale  det som gjenstår av Estimert Kjøpesum inklusive opptjente renter på 

Oppgjørskontoen til Selger og/eller Kjøper. 

7 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. 

8 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. 
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9 SLETTING AV SIKRINGSDOKUMENT, URÅDIGHETSERKLÆRING OG PANTERETT 

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

Oppgjørsansvarlig sende sikringsdokumentet til sletting og be Selskapet slette urådighetserklæringen 

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

*** 

[sted], [signeringsdato] 

 

for aksjonærene i Torp 

Kontorinvest AS 

 for [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

for Torp Kontorinvest AS og 

Nordre Kullerød 1 AS 

 for Q4 Næringsmegling AS 

[Selskapets repr.]   

 
 

Bilag:  

1. Aksjeeierbok for Selskapene ved signering av Avtalen 

2. Fullmakt til å pantsette Eiendommen fra Hjemmelshaver til Kjøper 

3. Styreprotokoller for Selskapene 

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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                                                                                                    AKSJEEIERBOK                                                                                   BILAG 1,1 

FOR  

TORP KONTORINVEST AS 

Org.nr. 914 093 015 

Aksjeeiere i alfabetisk 
rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall 
aksjer 

Heftelser/merknader Innført dato 

Aksjonærene i Torp 
Kontorinvest AS  
 

 1-10 
0001) 

10 000 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].41  

1) [signeringsdato] 

 

[Sted], [signeringsdato] 

for Torp Kontorinvest AS 

[Selskapets repr.]  

 

                                                           

41 Eventuelle eksisterende heftelser over aksjene må angis på foranstående prioritet her. 
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Bilag 1,2 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

NORDRE KULLERØD 1 AS 

Org.nr. 990 760 063 

Aksjeeiere i alfabetisk 
rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall 
aksjer 

Heftelser/merknader Innført dato 

Torp Kontorinvest AS  
 

914 093 015 1-20 
0001) 

20 000 1) Aksjene er pantsatt til Q4 Næringsmegling AS, org. nr. 916 739 125, 
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].43  

1) [signeringsdato] 

 

[Sted], [signeringsdato] 

for Nordre Kullerød 1 AS 

[Selskapets repr.]  

 

                                                           

43 Eventuelle eksisterende heftelser over aksjene må angis på foranstående prioritet her. 
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Bilag 2 

FULLMAKT TIL PANTSETTELSE 

Nordre Kullerød 1 AS, org.nr. 990 760 063, 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. 

34, bnr. 101 i Sandefjord  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 Nordre Kullerød 1 AS 

 

[Selskapets repr.] 

 

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

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

[Sted], [dato] 

 

 

 

 

 

 
 

Vitnes underskrift 

 

 

Vitnes underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Adresse Adresse 



 

#5140862/13 

Bilag 3,1 

PROTOKOLL FRA  

STYREMØTE 

I 

TORP KONTORINVEST  AS 

(Selskapet) 

 

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

betryggende å avholde telefonstyremøte den [•]] 

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

Det fremkom ingen innsigelser mot behandlingsmåten, innkallingen eller dagsordenen. 

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

(Kjøper) erverver alle aksjene i Selskapet. 

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

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

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

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

vegne av Selskapet samt oppdatere og signere aksjeeierboken for Selskapet. 

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

generalforsamlingen i Selskapet måtte beslutte det.  

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

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

*** 

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

[Selskapets repr.] 
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Bilag 3,2 

PROTOKOLL FRA  

STYREMØTE 

I 

NORDRE KULLERØD 1 AS 

(Selskapet) 

 

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

betryggende å avholde telefonstyremøte den [•]] 

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

Det fremkom ingen innsigelser mot behandlingsmåten, innkallingen eller dagsordenen. 

Styret ga sitt samtykke til at Selskapets eiendom blir pantsatt til fordel for [Kjøpers långiver] på de 

vilkår som følger av oppgjørsavtalen i forbindelse med salg av aksjene i Torp Kontorinvest AS til 

[Kjøper].  

Styret noterte at denne panteretten er tom frem til Kjøpers lån blir utbetalt ved Kjøpers overtakelse 

av aksjene, og at Kjøper i oppgjørsavtalen har påtatt seg å sørge for at denne panteretten bare kan 

gjøres gjeldende så langt gjeldende rett tillater det. 

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

generalforsamlingen i Selskapet måtte beslutte det.  

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

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

*** 

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

[Selskapets repr.] 
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Bilag 4 

 

Til styret i Torp Kontorinvest AS, org.nr. 914 093 015  

 

 

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 Torp Konorinvest 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 Torp Kontorinvest 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 Torp Kontorinvest AS iht. kjøpekontrakt 

datert [signeringsdato].45 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for aksjonærene i Torp Kontorinvest AS 

[Selgers repr.] 

 

 

                                                           

45 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  

TORP KONTORINVEST AS 

Org.nr. 914 093 015 

Aksjeeiere i alfabetisk rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

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

[Kjøper]2) 

[Forretningsadresse] 
[org.nr. Kjøper]2) 1-10 0001) 

og 2) 
10 000 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 Torp Kontorinvest AS 

[Selskapets repr.]  
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Bilag 6 

 

PROTOKOLL 

FOR 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

TORP KONTORINVEST 1 AS 

 

Den [overtakelsesdato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Torp Kontorinvest AS, 

org.nr. 990 760 063, 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].47 

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.48 

                                                           

47 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.» 
48 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 here+er utgjøre selskapets styre.” 

5. Endring av revisor 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

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

revisor.” 

6. Endring av vedtektene 

Generalforsamlingen vedtok at selskapets vedtekter heretter skal lyde: 

§ 1 

Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er Nordre Kullerød 1 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 1 000 000,- fordelt på 10 000  aksjer hver pålydende NOK 100,-. 
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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.49 

§ 6 

Signatur
50

 

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

 

* * * 

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

 

_______________________      _______________________ 

[Kjøpers repr.]51        [medundertegner] 

                                                           

49 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. 
50 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. 
51 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  Torp Kontorinvest 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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