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HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2016/214126-1/200 11.03.2016 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Annet
MYREN NÆRINGSBYGG AS
ORG.NR: 986 979 808

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:

1989/22530-1/101 12.12.1989 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om tilfluktsrom
RETTIGHETSHAVER
LØVENSKIOLD FOSSUM

1999/8348-1/101 17.06.1999 LEIE AV KONTORLOKALER
Leie fra dato : 01.01.1997
Leietid : 5 år
Leiebeløp : NOK 334 500 pr. år
Rettighetshaver: TELEMARK VESTFOLD ENTREPRENØR AS
ORG.NR: 959 414 572
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Bestemmelse om benyttelse
Kan ikke framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser

1999/8348-2/101 17.06.1999 ** PRIORITETSBESTEMMELSE
Uten opptrinnsrett med plikt til å vike prioritet
til fordel
for utleiers nåværende og fremtidige obligasjoner

2007/1069570-1/200 24.12.2007 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 1 400 000

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 22.05.2019 14:22 – Sist oppdatert 22.05.2019 14:19
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Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006

2019/504573-1/200 03.05.2019
21:00

FORBUD MOT NÆRINGSVIRKSOMHET

RETTIGHETSHAVER: KNR: 0806 GNR: 1 BNR: 800

GRUNNDATA

1989/16674-1/101 13.09.1989 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0806 GNR: 1
BNR: 25

1991/12685-1/101 20.09.1991 GRENSEJUSTERING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1991/12685-2/101 20.09.1991 MÅLEBREV

1996/17021-1/101 24.12.1996 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 0806 GNR: 1
BNR: 825

2004/15360-2/101 08.10.2004 GRENSEJUSTERING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2005/2029-1/101 14.02.2005 GRENSEJUSTERING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2005/17652-1/101 03.11.2005 GRENSEJUSTERING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2005/17652-2/101 03.11.2005 MÅLEBREV

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.
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Byggesak og eiendomsskatt
Tlf: +47 35 58 10 00

postmottak @skien.kommune.no
Post: Pb. 158, 3701 Skien

Besøk "Kaffehuset", Henrik Ibsensgt. 2
Bank: 2680.07.01049
Org. Nr.: 938 759 839

HH Prosjektassistanse AS
Myren 28
3718 SKIEN

Deres ref. Vår ref. Dato
17/05766 - 3 22.02.2017

Gbnr 1/798 - Myren 28 - nytt inngangsparti - ferdigattest

FERDIGATTEST

Tillatelse til tiltaket er gitt: 16.11.2011 i sak 1057/11
Gårds - og bruksn umme r : 1/798
Byggested (adresse): Myren 28
Tiltakstype : Nytt inngangsparti
Bygningstype : Kontorbygg
Bygningsnummer: 8483175 - 1
Bruksareal (BRA) 3m2

Søknad om ferdigattest med oppdatert gjennomføringsplan er mottatt her 13.2.2017

I medhold av plan - og bygningsloven § 21 - 10 utstedes herved ferdigattest for nevnte tiltak.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det bygge tillatelsen
fastsetter, jf. pbl § 20 - 2 . Bruksendring krever sæ rlig tillatelse etter pbl § 20 - 3 .

Med hilsen

Hallstein Bast Åshild Aadne Rossbach
Byggesakssjef byggesaksbehandler

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Kopi til: Administrasjonsavdelingen, Lise Lotte Svanberg
Skien brann - og feievesen
Byggesak og eiendomsskatt, Kirsten Halvorsen
Byggesak og eiendomsskatt, Barbro Helen Aasland





Skien kommune

Situasjonskart

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 1 Bnr: 798 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Myren 28

3718 SKIEN

Annen info:
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Tegnforklaring

Adressepunkt Kum Sluk

Loddrett mur Annet gjerde Beskrivende hjelpelinje

Flaggstang Frittstående trappekant Frittstående mur

Målt grenselinje Usikker grenselinje Vegbom

Elv/bekk enstreks Hekk Gatelys (belysningspunkt)

Luftledning trase Annet gjerde Frittstående mur

Loddrett mur Bygningsdelelinje Bygningslinje

Grunnmur Mønelinje Takkant

Takoverbyggkant Taksprang Veranda

Sti Frittstående trapp Takoverbygg

Udefinerte bygg Annen næring Trafikkøykant

Vegdekkekant Gang- og sykkelvegkant Fortauskant

Annet vegareal avgrensning Trafikkøy Veg

Gang- og sykkelveg Gang- og sykkelveg

undergang

Elve- og bekkekant

Forsenkningskurve Høydekurve Høydekurve 5m

Elv og bekk Eiendomsteig Fylkesvegboks

Fylkesveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.
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Skien kommune

Bygningsinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

806 - Skien kommune 1 798 0 0

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

Kontor- og adm.bygning
rådhus

8483175 0 Tatt i bruk Varehandel, reparasjon av motorvogner 0 0 850 850

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6562600 Øst: 533605 System: EPSG:32632 Nei 0 25.09.1989 05.12.1989 10.07.1990

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

RA-Rammetillatelse 25.09.1989 25.09.1989

IG-Igangsettingstillatelse 05.12.1989 05.12.1989

TB-Tatt i bruk 10.07.1990 10.07.1990

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 1 798 0 0

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Myren 28 1 798 0 0

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

1 Hovedetasje 0 0 0 0 451 451

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

2 Hovedetasje 0 0 0 0 399 399

Referanse

T-Tilfluktsrom: PBA50
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BYGNING
Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Tilbygg 8483175 1 Ferdigattest Varehandel, reparasjon av motorvogner 0 0 3 3

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nei 0 16.11.2011 16.11.2011 22.02.2017

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

IG-Igangsettingstillatelse 16.11.2011 29.11.2011

RA-Rammetillatelse 16.11.2011 29.11.2011

FA-Ferdigattest 22.02.2017 27.02.2017

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 1 798 0 0

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

1 Hovedetasje 0 0 0 0 3 3 

 

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

 

Det tas forbehold om feil og mangler. 

KOMMENTARFELT:
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Skien kommune

Planstatus

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

806 - Skien kommune 1 798 0 0 Myren 28, 3718 SKIEN

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

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Nåværende (NF5 Næring/Forretning) Kommuneplan (16.6.2016)

byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav                 Kommuneplan (16.6.2016)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål

Ja

806 928 Reguleringsplan for Myren (gnr 1/840 mfl) med mve: 24.02.2009 (26.8.2004) Annet kombinert formål (Forretning/kontor/felles parkering)

806 928-B1  () Felles parkeringsplass

806 928 Reguleringsplan for Myren (gnr 1/840 mfl) med mve: 24.02.2009 (26.8.2004) Felles parkeringsplass

806 2011986 Myren GS og parkering (15.2.2011) Gang-/sykkelveg

806 2011986 Myren GS og parkering (15.2.2011) Parkeringsplasser

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

Plannavn (vedtaksdato)

Ja

Myren - bebyggelsesplan (Skatteetaten) (24.2.2009)

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

Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
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Nei

KLASSIFISERT I KULTURMINNEVERNPLANEN?

Nei 

KOMMENTARFELT:

 

 

 

 

 

Det tas forbehold om feil og mangler.
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MYREN - BEBYGGELSESPLAN FOR GNR 1 BNR 840 
(MYREN KONTORBYGG II / SKATTEETATEN) 
 
 

BESTEMMELSER       
 
Dato bestemmelser: 15.05.08. 
Dato for siste revisjon av plankartet: 10.07.08. 20. 01. 09. 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.07.08. 20. 01. 09. 
 
Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet 
i målestokk 1 : 1000. 
 
 
1.  GENERELT  
 
1.1 Reguleringsformål (jfr. Plan- og bygningslovens § 25) 

 
Området er regulert til følgende formål i reguleringsplan, datert 26.08.04: B/F/K/I/L/FeP2, 
FeP3, Gs-veg3, Fellesveg 4 og Fareområde flom. 
 
Av disse følger bebyggelsesplanen følgende formål: 
 
Kombinerte formål 

- Forretning/kontor/lager, (FKL1) 
 

Offentlige friområder 
- Generelt friområde, (F1) 

 

Offentlige trafikkområder 
- Gang-/ og sykkelveg, (GS3)  
- Annen veggrunn, (AVG) 

 

Fareområder 
- Flomfare, (FF1)  

 

Fellesområder 
- Felles parkering, (FeP3)  

 
1.2 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å legge til rette for at det kan etableres en kombinasjon av Forret-
ning/kontorlokaler/lager på eiendommen gbnr. 1/840, samt at det sikres en offentlig gang-
vegforbindelse langs elva. 
 
 
2.  FELLES BESTEMMELSER 
 
2.1 Rekkefølgekrav 

 
a) Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent landskapsplan i måle-

stokk 1:200. 
 

b) Før det gis ramme- eller igangsettingstillatelse skal det foreligge tekniske planer for 
vann og avløp godkjent av Skien kommune. 
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c) Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for bebyggelsen på FKL1 skal gang-
/ og sykkelveg GS3 og friområdet F1 være ferdig opparbeidet og lagt til rette for 
bruk. 
 

d) Det kan ikke gis rammetillatelse for tiltak i området som har trafikale konsekvenser 
før det foreligger godkjent plan for opparbeiding av felles parkeringsplass FeP3 og 
godkjent avtale for tilstrekkelig antall P-plasser i tillegg til områdets andel på felt 
FeP3. P-plassene kan ligge i nærheten innenfor en rimelig gangavstand (ansattes 
langtidsparkering). Plassene på FeP3 skal fortrinnsvis reserveres besøksparkering.  

e) Brukstillatelse for bygninger kan ikke gis før P-plassen FeP3 og et tilfredsstil-
lende antall parkeringsplasser i tillegg, i samsvar med kravene for kontorbygg 
og godkjent avtale, er ferdig opparbeidet, jfr. avsnittet ovenfor. 
 

2.2 Dokumentasjonskrav  
Landskapsplan skal vise bebyggelse med kotehøyder, atkomst, vendehammer, parkerings-
plasser med HC-parkering, snøopplagsplass, terrengbehandling med gammelt og nytt 
terreng, ev. forstøtningsmurer, gjerder, søppelstativer, lekearealer, gangarealer, beplant-
ning og belysning. Planen skal redegjøre for håndtering av overflatevann. 
 
2.3 Miljøforhold  
 

a) Radon 
Det skal gjøres tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen slik at denne blir liggende under 
tiltaksgrensen, dersom det ikke ved målinger/ beregninger er sannsynliggjort at konsentra-
sjonen vil ligge under tiltaksgrensen på 200 Bq/kbm som årsmiddel for inneluft i nederste 
etasje. 
 

b) Støy 
Bygning(er) med tilhørende utendørs oppholdsarealer skal sikres støyforhold som tilfreds-
stiller kravene i retningslinjen T-1442 og tilhørende veileder TA.2115 eller de til enhver tid 
gjeldende retningslinjer for støy. Evt. støyskjermingstiltak skal være ferdige før bygg og 
uteområder tas i bruk. 
 

c) Automatisk freda kulturminner  
Dersom det ved tiltak i marka skulle dukke opp mulige kulturminner, må arbeidet straks 
stanses. Tiltakshaver har ansvar for at kulturseksjonen ved fylkeskommunen varsles omgå-
ende, i samsvar med § 8 2. ledd i Kulturminneloven av 9. juni 1978.  
 

d) Grunnforhold 
Det skal utføres geotekniske vurderinger/grunnundersøkelser og redegjøres for eventuelle 
stabiliseringstiltak før igangsettingstillatelse kan gis. 
 
 
3.  REGULERINGSFORMÅL 
 
3.1 Byggeområder: Kombinerte formål – Forretning/kontor/lager – (FKL1) 
 

a) Arealbruk 
Området skal brukes til forretning, -kontor, -lager.  
 

b) Plassering 
Bebyggelsen skal plasseres innafor byggegrensene som er vist på plankartet.  
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928-B1 Vedtatt av HOTS 24.02.2009 Arken Arkitektkontor AS 3

 
c) Utnytting og høyder 

Max tillatt bebygd areal (BYA) = 70%, regnet i forhold til regulert tomt. Ved beregning av 
BYA skal åpne parkeringsarealer på tomta regnes med. 
 
Max tillatt gesimshøyde er Kote + 23,0 m 
 
Det kan tillates mindre takoppbygg for trappehus, heishus og tekniske installasjoner som 
stikker over tillatt gesimshøyde.  
 
Bygningsmessige konstruksjoner og installasjoner som ikke tåler å settes under vann kan 
ikke ligge lavere enn kote + 9,40 m. 
 

d) Bilparkering 
 

Virksomhet Enhet Minimumskrav 
Kontor 100 kvm 2 
Forretning 100 kvm 2 
Lager 100 kvm 1 

 
Parkeringen kan løses som en kombinasjon av plasser på egen tomt men hovedsaklig på 
felles parkeringsplass FeP3. Deler av parkeringsbehovet kan også dekkes på nærliggende 
arealer med avstand inn til 200 meter. 5 % av plassene skal være handikap-plasser. 
 

e) Sykkelparkering 
Det skal settes av arealer til sykkelparkering, i tråd med kommuneplanens bestemmelser, 
fortrinnsvis i nær tilknytning til inngangspartier. 
 

f) Skilt 
Utforming og plassering av skilt skal være i samsvar med kommunens vedtekter. 
 

g) Atkomst 
Hoved kjøreadkomst til FKL1 skal være fra FeP3. Varemottak og personalinngang skal ha 
adkomst fra felles avkjørsel på sydsiden av byggetomta, via gbnr. 1/25. 
 

h) Universell utforming 
Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak, skal det sikres god tilgjengelighet for 
alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljø-
hemmede. Bygninger og anlegg skal utformes slik at det kan brukes på like vilkår av så stor 
del av befolkningen som mulig. Kf. Tilgjengelighet i Teknisk forskrift og Vegnormalen.  
 
3.2 Offentlige trafikkområder 
 
a) Gang-/ og sykkelveg (GS3) 
GS3 kan ikke benyttes som kjøreadkomst til parkeringsarealer.  
 
3.3 Fellesområder 
 
a)  Felles parkering (FeP3) 
Felles parkering FeP3 skal utformes med tilstrekkelig snumulighet.  
Arealet er felles med gbnr. 1/798, 1/800, 1/840. 
 

--o— 
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PLANEN ER ENDRET FOR ET STORT
OMRÅDE
SE PLAN ID 20119842011986



 Skien kommune 
 
  

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
TIL 

REGULERINGSPLAN FOR MYRENOMRÅDET 
 

(”ALTERNATIV 2”)    
Datert  07.06.01, sist rettet 11.11.02,  01.04.04,  22.04.04,  01.06.04 26.08.04 
Bystyrets vedtak om egengodkjenning: 26.08.04 
Revidert 20.1.2009 for mindre vesentlige endringer knyttet til gnr. 1, bnr. 1/840, samt 
justering av flomkote i samsvar med NVE’s nye krav.  
 
PLANENS MÅLSETTING: 
Målsettingen med planen er å: 

• legge til rette for utbygging og utvikling av Myrenområdet. 
• bevare og framheve de gamle industribygningene på stedet. 
• gi området en bedre kjøreadkomst. 
• legge til rette for boliger nord i området 
• videreføre g/s- forbindelsene fra Elstrømbrua, og fra Skotfoss-

/Gulsetområdet, til sentrum over Falkumelva og Bakken.  
  
§ 1 AVGRENSING AV PLANOMRÅDET 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart i målestokk 1: 1000, 
datert 15.09.03. Bestemmelsene gjelder innenfor disse grensene. 

  
§ 2  REGULERINGSFORMÅL 

Planområdet er regulert i henhold til Plan- og bygningslovens § 25 til følgende 
formål:  
BYGGEOMRÅDER  
• Forretning, servering       F 1 
• Bensinstasjon       F 2 
• Offentlig formål       O 1, 2 
(Byggeområder med flere, ”kombinerte formål”:) 
• Forretning, kontor, felles privat parkering    F/K/FeP7 
• Bolig, forretning, kontor, industri, lager,      

          felles privat parkering B/F/K/I/L/FeP1, 2 
• Forretning, kontor, industri, lager,  

felles privat parkering  F/K/I/L3 
• Offentlig formål, forretning, kontor, industri, lager,  

                                              felles privat parkering   O/F/K/I/L/FeP 4, 5, 6 
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OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
• Kjøreveg     Veg 1, 2 
• Fortau      
• Gang- og sykkelveg   GS 1, 2 
• Annen veggrunn 

 
FRIOMRÅDER 
• Naturlig vegetasjon   FR 1 
• Parkmessige områder   FR 2, 3, 4  
 
FAREOMRÅDER  
• Høgspentanlegg    Fa 1 
• Områder med flomfare 

 
SPESIALOMRÅDER   
• Bygningsbevaring   SBv 1, 2, 3, 4, 5 
• Friluftsområde    SFrl 1, 2 
• Kommunalteknisk anlegg  SKt 1, 2, 3, 4, 5 
• Kulturminnevern    SKm 1 
• Vegetasjonsbelte   SVb 1,2 
• Frisiktsoner     
 
FELLESOMRÅDER 
• Felles privat veg    FeV 4, 5 
• Felles privat fortau 
• Felles privat gang- og sykkelveg FeGS 3  
• Felles annen veggrunn 
• Felles privat parkeringsplass  FeP 1, 2, 3 
• Felles park     FePark 1 

 
   
§3 GENERELLE BESTEMMELSER 
  
3.1 AREALBRUKSBEGRENSING FOR DETALJVAREHANDEL I 

PLANOMRÅDET 
I planområdet kan det ikke etableres kjøpesenter i strid med Rikspolitiske 
bestemmelser om midlertidig etableringsstopp for kjøpesenter utenfor sentrale 
deler av byer og tettsteder, fastsatt 08.01.99, eller i strid med den 
fylkesdelplan som avløser den midlertidige etableringsstoppen og/eller annen 
overordna plan. 
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Totalarealet for detaljhandel, som definert i RPB for midlertidig etablerings-
stopp for kjøpesentre, beregnes som summen av brutto grunnflate anvendt til 
dette formål innen hvert enkelt felt: Antall m2 innen F1 + antall m2 innen F/K 1 
+ antall m2 innen B/F/K/I/L/FeP 1 + antall m2 innen F/K/I/L/FeP 2 + antall m2 
innen F/K/I/L 3 + antall m2 innen O/F/K/I/L/FeP 4 + antall m2 innen 
O/F/K/I/L/FeP 5 + antall m2 innen O/F/K/I/L/FeP 6 . Summen av disse 
arealene for detaljhandel skal ikke overstige RPB’s ramme på 3000 m2 ,eller 
den ramme som fastlegges i den fylkesdelplan (eller eventuelt kommunal 
plan) som avløser disse bestemmelsene. 
 
Ved søknad om rammetillatelse for nye bygninger, og ved søknad om 
utvidelser/tilbygg og bruksendringer innen hvert enkelt felt, skal det klart 
framgå hvor mye av brutto golvareal som skal anvendes til detaljhandel.  
Ved godkjenning av nytt areal for detaljhandel innen ett av disse feltene skal 
de andre feltenes etablerte detaljhandel regnes med innenfor tillatt total 
arealramme – uavhengig av etableringstidspunkt for hvert felt. 
 

3.2  GRUNNFORHOLD 
Før det kan gis byggetillatelse skal det foreligge dokumentasjon for 
tilfredsstillende grunnforhold med hensyn til mulig rasfare, forekomst av 
radongass og miljøgifter i grunnen. 
Dersom det kan påvises helseskadelige mengder radongass i området, skal 
all ny bebyggelse med rom som er tenkt til, eller kan bli brukt til varig opphold, 
oppføres med innretninger som lufter ut eller sperrer for radongass fra 
grunnen.  

 
3.3  HENSYN TIL FORNMINNER 

Dersom det ved tiltak i marka dukker opp automatisk freda kulturminner, må 
arbeidene straks stanses. Tiltakshaver har ansvar for at kulturkontoret hos 
fylkeskommunen varsles. Dette i henhold til §8 i Kulturminneloven av 9. juni 
1978. 
 

3.4 BEBYGGELSENS PLASSERING 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggegrenser og byggelinjer som er 
angitt på plankartet. Der byggegrense ikke er vist, følger byggegrense 
formålsgrense. 
 

3.5 HENSYN TIL FLOMKOTE 
Flomfarekoten er satt til kote 9,00 meter NGO. NVE kan pålegge endringer av 
flomfarekote. Alle bygningskonstruksjoner som ikke tåler fuktighet skal bygges 
over gjeldende flomkote. Bygningskonstruksjoner som ligger lavere enn dette, 
som kjellere eller annet, må utføres slik at de kan tåle å settes under vann. 
 

3.6 BYGGEHØYDER 
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Ved valg av takformer med skrå takflater kan mindre takoppbygg tillates 
utover bestemmelsenes gesimshøgde. Hvor bestemmelsene ikke fastsetter 
maksimum byggehøgde, som mønehøgde, skal en slik høgde fastsettes i, og 
godkjennes ved behandling av,  bebyggelsesplan eller utomhusplan for det 
enkelte byggeområdet. Over maksimum takhøgde kan det tillates takoppbygg 
for nødvendige heisoppbygg, trappehus og tekniske installasjoner. Eventuelle 
takoppbygg skal i størst mulig grad samles. 

 
 
 
3.7 BYGNINGSUTFORMING 

Kommunen skal ved søknad om tiltak påse at bygningene og andre 
bygningsmessige anlegg får en utforming og materialbruk som er i harmoni 
med eksisterende bygninger og i forhold til hverandre. Takform kan være 
saltak, pulttak eller flatt tak.  

 
3.8  KRAV TIL PARKERING 

Det kreves opparbeidet bilparkering, åpen eller under tak, i henhold til 
kommunens vedtekter. Parkeringen kan løses på egen tomt eller i felles 
parkeringsområder. 

For forretning og kontor : 1 plass pr    50 m2 gulvflate 
  For lager   : 1  plass pr 100 m2 gulvflate 
  For verksteder   : 1  plass pr 100 m2 gulvflate  

For serveringssteder :   vurderes av kommunen   
 
Sykkelparkering 
I delområdene skal det settes av arealer til sykkelparkering, fortrinnsvis i nær 
tilknytting til inngangspartier. Dimensjoneringsgrunnlaget skal dokumenteres 
og antall plasser/areal for sykkelparkering skal godkjennes ved behandling av 
bebyggelsesplan, eventuelt ved rammetillatelse (der det ikke kreves 
beyggelsesplan).  

 
 
3.9 REKLAME 

Utforming og plassering av skilt og reklame skal være i henhold til 
kommunens vedtekter. 

 
3.10   VEG- OG LEDNINGSANLEGG 

Veg- og ledningsanlegg skal anmeldes i henhold til kommunens retningslinjer 
for godkjenning av kommunaltekniske anlegg. Det skal generelt foreligge 
godkjente avløpsplaner (med eventuelle pumpestasjoner) før nye tiltak/ 
byggeprosjekter kan tillates innenfor de enkelte områdene.  
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For avløpspumpestasjoner gjelder samme krav til driftssikkerhet som for 
kommunale avløpspumpestasjoner slik det er angitt i utslippstillatelsen for 
Skien kommune. 
 
Alle kabler skal føres fram som jordkabler. 
 

 
3.11 BOLIGER INNENFOR PLANOMRÅDET 

Det tillates boliger innenfor planområdet innenfor område B/F/K/I/L/FeP 1 og 2 
dersom det kan dokumenteres tilfredsstillende lukt- og støyforhold og 
tilfredsstillende utendørs leke- og oppholdsarealer for barn (jfr. kommunens 
teknisk norm, del 1). For mer spesifiserte dokumentasjonskrav for støy vises 
til Miljøverndept.’s Rundskriv T8/79 og teknisk forskrift i plan- og 
bygningsloven. 
     

§ 4 OMRÅDER FOR FORRETNINGSBEBYGGELSE 
 
4.2 OMRÅDE F 1  

(se også de generelle bestemmelsene under §3.1 om begrensningen på 
totalarealet for detalvarejhandel) 
Område F 1 skal nyttes til forretnings- og serveringsformål med tilhørende 
anlegg. 
Området skal ha atkomst over parkeringsområdet FeP 2.  
Opplysnings- og reklameskilt skal monteres og fargesettes på en slik måte at 

e ikke blir en kontrast til omgivelsene og bebyggelsen. d 
Grad av utnytting 

or område F 1 skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 40%. F 
Høyder 
Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overskride 4,5 meter. Mønehøgde skal 
ikke overstige 7,5 meter. Høyder måles fra eksisterende terreng. 
 
 

4.3 OMRÅDE F 2 
  Område F 2 skal nyttes til bensinstasjon med tilhørende anlegg.  

Gjennomlysende reklameskilt og gesimskasser tillates ikke. Lyssetting og 
materialbruk, samt bruk av dekorelementer, som flagg, seil og vimpler, skal 
vurderes som del av den samlede arkitekturen og skal godkjennes av 
ommunen etter søknad. k 

Grad av utnytting 
or område F 2 skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 25%. F 
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Høyder 
Bebyggelsens gesimshøgde skal ikke overstige 4,0 meter. Fri høyde mellom 
terreng og pumpetak skal ikke være høyere enn 4,5 meter. Pumpetakets 
gesims skal ikke være høyere enn 5,6 meter. Mønehøgde skal ikke overstige 
7,5 meter. Høgder måles fra eksisterende terreng. 

  
§5 OMRÅDER FOR OFFENTLIG BEBYGGELSE 
 
5.1  OMRÅDE O 1 

Område O 1 skal benyttes til offentlige formål , til brannstasjon med tilhørende 
anlegg.  
Eksisterende bebyggelse i område inngår i planen.  
 
Høyder 
Mønehøyde skal ikke overstige 14,5 meter over eksisterende terreng.  
 
Grad av utnytting 
For område O1 skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 30%. Høyere 
utnyttelse kan vurderes tillatt etter forutgående dokumentasjon/begrunnelse 
og visualisering.  
 

5.2  OMRÅDE O 2 
Område O 2 skal være parkeringsareal for område O 1. 
 
Krav til utomhusplan 
Før tillatelse kan gis for tiltak på område O 2  skal det foreligge samla 
utomhusplan for områdene O 2 og SVb 2. 

  
Krav til utomhusplanen: 
• Ved opparbeidelse av området skal det gis plass for treplantninger mellom 

parkeringsrekkene og som omkransing av området.  
• Parkeringsarealet skal beplantes, utformes og opparbeides slik at det ikke 

framstår som en stor sammenhengende asfaltflate og/eller ”biltakområde”.  
I utgangspunktet stilles et krav til grøntandel i forhold til det totale 
parkeringsarealet på minst 15% (andel m2). Grøntarealene skal inneholde 
en rimelig andel høye trær som vises i planen med angivelse av tresort. 
Ved en stor andel høye trær plantet inn som grønne lunger blant 
parkeringsplassene vil det kunne vurderes innvilget en lavere andel m2 
grøntareal. 
 

•  Området skal være ferdig beplantet før det kan tillates tatt i bruk.  
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§6 OMRÅDER FOR FLERE, KOMBINERTE FORMÅL 
 
6.1 OMRÅDE B/F/K/I/L/FeP 1 OG B/F/K/I/L/FeP 2 
 

Det er knyttet bestemmelser om gjennomføring av infrastrukturtiltak som vilkår 
for utbygging av områdene, - jf. § 12 (Bl.a.: Parkeringsarealene FeP 1 og FeP 
2 skal betjene B/F/K/I/L/FeP 1 og være ferdigstilt før bebyggelse på området 
kan tas i bruk. 
 
Området skal nyttes til bolig-, forretnings-, kontorformål og lettere industri-
/håndverks- og lagervirksomhet. Det tillates ikke virksomheter som medfører 
vesentlige ulemper for boligmiljøet internt innen området, eller øvrige 
boligmiljø inntil Falkumelva på motsatt elvebredd. Det tillates anlagt felles 
privat parkeringsanlegg innenfor området. Parkeringsanleggets plassering, 
størrelse og utforming for øvrig skal vises i bebyggelsesplanen.  
Parkeringsanlegg skal ha tilfredsstillende skjerming mot innsyn fra elva 
og/eller integrereres som et innebygd parkeringsanlegg  i bygningene. 
 
 
Det stilles krav om bebyggelsesplan for området (jfr. avsnitt om dette 
nedenfor). Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal en i størst mulig grad 
søke å holde elvebredden fri for trafikk og parkering. 
 
 
Vilkår for boligbebyggelse 
 
For at boliger skal kunne anlegges kreves: 

 
- Utredning/dokumentasjon av tilfredsstillende lukt- og støyforhold.  

For mer spesifiserte dokumentasjonskrav for støy vises til Miljøverndept.’s 
Rundskriv T8/79 og teknisk forskrift i plan- og bygningsloven (jfr. 
støyhåndboka fra SFT og § 78 i plan- og bygningsloven). 

- Dokumentasjon av tilfredsstillende utendørs leke- og oppholdsarealer for 
barn (jfr. kommunens tekniske norm, del 1).  

- Tilfredsstillende trygg skoleveg. 
 

Dokumentasjon med beskrivelse av prinsippløsninger på ovennevnte temaer 
skal foreligge og være godkjent senest samtidig med situasjonsplan for 
tiltak/bebyggelse innenfor området (jfr. krav om situasjonsplan nedenfor). 
 
Felles lekeareal skal være opparbeidet senest samtidig med ferdigstillelse av 
boliger. 
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Det skal opparbeides gangsti/ tursti som er tilgjengelig for allmennheten langs 
elvebredden. Gang- og turstien skal være ferdig etablert før bebyggelse kan 
tillates tatt i bruk. 
 
Område B/F/K/I/L/FeP 1 kan ha atkomst/servicetrafikk fra nedre plan via felles 
privat veg, FeV 4, og inn i parkeringssoner fra øvre plan via FeP1 og FeP2. 
Område B/F/K/I/L/FeP2 skal ha atkomst/servicetrafikk fra nedre plan via felles 

rivat veg FeV4. p 
Åpne steinfyllinger tillates ikke. Elvebredden kan opparbeides med plastret 
kant eller som brygge i tre, fram til de gamle fortøyningspunktene for tømmer 
som står igjen i elva. Disse tillates benytta til bærepunkter for brygga, men 
skal samtidig framstå som synlige minner om tidligere bruk.  
 
 
Krav om bebyggelsesplan  
Før rammetillatelse til nye bygge- eller anleggstiltak for området 
B/F/K/I/L/FeP1 og B/F/K/I/L/FeP2 kan gis, skal det foreligge en godkjent 
bebyggelsesplan.  
 
Felles lekeareal må innpasses i området. Størrelse, plasering og 
tilgjengelighet skal framgå tydelig av bebyggelsesplanen.  
 

  Bebyggelsesplanen skal  bl.a. inneholde: 
A.  2 perspektivskisser som viser planlagt bebyggelse i landskapet, en sett fra 
Falkumelva/Bakkensida og en sett fra Skotfossvegen. 
 
B. Situasjonskart, detaljert i målestokk 1:500 eller bedre, som bl.a. viser: 

- Planlagt bebyggelses plassering.  
- Disponering av utomhusarealer med atkomstforhold, byggegrenser, 

interne veger og parkeringsplasser, tillatt bebygd areal, 
terrengendringer (eksisterende og nye koter), stigningsforhold på 
veger og plasser, utforming av utearealer med beplantning, bl.a. 
angivelse av gamle og nye trær, sikring av fareområder (skrenter, 
veger, etc.),. 

- Hvordan den delen av elvebredden som naturlig hører til den nye 
bygningen skal opparbeides.  

Situasjonskartet skal i nødvendig grad målsettes med avstander og høyde- 
 angivelser. 

 
C. Skjematisk snitt gjennom planlagt bebyggelse og tilgrensende arealer i 

målestokk  
1:200 med kotehøyder for terreng, etasjer, gesims og eventuelle andre 
viktige høydeangivelser. 
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D. Fasader i m. 1:200 (skjematisk framstilt, tilstrekkelig som referanse ved 
behandling av rammetillatelse) 

 
E. Skjematiske etasjeplaner som viser hvordan hvert plan tenkes utnyttet i 

forhold til de ulike arealbrukskategorier, med tilhørende beskrivelse. 
 

F. Avløpsplan: Det skal foreligge godkjent avløpsplan (med  
eventuelle pumpestasjoner) før tiltak/ byggeprosjekt kan tillates.  
For avløpspumpestasjoner gjelder samme krav til driftssikkerhet som for 
kommunale avløpspumpestasjoner slik det er angitt i utslippstillatelsen for 
Skien kommune. 
 

 En beskrivelse skal redegjøre for aktivitet/virksomhet, bl.a. for  
- Trafikk: Atkomsthyppighet, kjøretøytyper og lignende 
- Parkering: Virksomhetenes behov og intern lokalisering/fordeling og  

evt. organisering.av sambruk mellom ulike arealbruksbehov. 
- Interne og eksterne miljøkonsekvenser: Virksomhetenes (annet enn 

bolig) miljøkonsekvenser for boligfunksjonen (støy, forurensning m.v.) 
Virksomhetenes miljøkonsekvenser for bolig- og naturmiljøet inntil 
Falkumelva (primært støy og forurensning) og hvordan varemottak, 
avfallshåndtering og liknende ordnes for ikke å virke skjemmende mot 
elva.  

 
Høyder 
Gesimshøyder kan ikke overstige kote +27,0 meter NGO for område 
B/F/K/I/L/FeP1 og +23,0 meter NGO for område B/F/K/I/L/FeP2. 
Høyere nivå for gesimshøyde kan vurderes tillatt etter forutgående 
dokumentasjon/begrunnelse og visualisering i bebyggelsesplanen hvor bl.a. 
forholdet til den gamle sliperibygningen (områdene F/K/I/L3 og SBv1) skal 
komme klart fram. 
 
L aveste etasjeplan kan ikke ligger lavere enn kote +9,4 meter NGO. 
Grad av utnytting 
For område B/F/K/I/L/FeP 1 skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 50%.  
Høyere utnyttelse kan vurderes tillatt etter forutgående dokumentasjon/ 
begrunnelse og visualisering i bebyggelsesplanen 
For området B/F/K/I/L/FeP2 skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 70%. 
 
Nye og/eller bruksendrede bygninger tillates ikke tatt i bruk før tilhørende 
parkeringsanlegg og utomhusområde er opparbeidet og beplantet. 
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6.2 OMRÅDE F/K/I/L 3  (Se også de generelle bestemmelsene under §3.1 om 

begrensningen på totalarealet for detaljhandel):  
   

Området F/K/I/L 3 skal nyttes til forretnings- og kontorformål. Deler av 
bebyggelsen kan også nyttes til lagerformål og lettere industri- og 
verkstedsdrift som ikke medfører støy eller forurensing av luft eller vann eller 
som genererer stor trafikk.  
 
Det er knyttet bestemmelser om gjennomføring av infrastrukturtiltak som vilkår 
for utbygging av området, - jfr. § 12. (Bl.a.: Parkeringsarealet FeP3 skal 
betjene /F/K/I/L/FeP3 og være ferdigstilt før bebyggelse på området kan tas i 
bruk). 
 
 
Avløpsplan: Det skal foreligge godkjent avløpsplan (med eventuelle 
pumpestasjoner) før tiltak/ byggeprosjekt kan tillates. For avløpspumpe-
stasjoner gjelder samme krav til driftssikkerhet som for kommunale 
avløpspumpestasjoner slik det er angitt i utslippstillatelsen for Skien 
kommune. 
Kommunen kan etter søknad tillate at lokaler benyttes til serveringsformål.  
Innpassing av vaktmesterleilighet kan tillates. 

  
  Nye og/eller bruksendrede bygninger tillates ikke tatt i bruk før tilhørende 

parkeringsanlegg og utomhusområde er opparbeidet og beplantet. 
 

Deler av den eksisterende bebyggelsen i område F/K/I/L 3 er verneverdig. 
Fasader på verneverdig bebyggelse skal i størst mulig grad bevares. 
Eksisterende bebyggelse som ikke er regulert til bevaring kan ombygges, 
påbygges og utvides hvis slike endringer tilpasses den bevaringsverdige 
delen med hensyn til materialbruk, dimensjonering og utforming.  
Ved ombygging av fasaden mot syd kan bare mindre deler av fasaden endres, 
lik at helheten i fasaden beholdes.  s 

Høyder 
Eksisterende gesimshøyde mot sør kan ikke endres. Gesimshøyde mot nord 
skal ikke overstige kote +20,0 meter NGO. 
 
Atkomst/parkering. Krav til utomhusplan. 
Området tillates ikke bebygd før det foreligger tilfredsstillende dokumentasjon 
på parkeringsbehov og parkeringsdekning og hvordan dette skal løses. 
Atkomst-/trafikk-/parkeringsløsning for virksomheter innenfor området skal 
illustreres i en egen utomhusplan. Areal for parkering kan godkjennes lagt 
utenfor området, men i rimelig nærhet, illustrert i utomhusplanen. 
Parkeringsarealet skal opparbeides senest samtidig med nybygg/ombygging. 

928 - Egengodkjent 26.08.2004. Mve:24.02.2009  side 10 av 22 



 Skien kommune 
 
  

 
 

Grad av utnytting  
For område F/K/I/L 3 skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 75%. 
Utnyttingsgraden forutsetter tilfredsstillende, øremerket P-dekning på eget 
areal utenom F/K/I/L 3 i rimelig nærhet, illustrert i egen utomhusplan med 
trafikk- og parkeringsløsninger. 
 
Nye og/eller bruksendrede bygninger tillates ikke tatt i bruk før tilhørende 
parkeringsanlegg og utomhusområde er opparbeidet og beplantet. 
 
 

6.3 BESTEMMELSER FOR OMRÅDENE O/F/K/I/L/FeP 4, 5 og 6 (Se også de 
generelle bestemmelsene under §3.1 om begrensningen på totalarealet 
for detaljhandel): 
 
Områdene O/F/K/I/L/FeP 4, 5 og 6 skal nyttes til forretnings- og kontorformål 
og parkeringsanlegg. Deler av bebyggelsen kan også nyttes til offentlig, 
lagerformål og lettere industri- og verkstedsdrift, evt. som offentlige 
funksjoner, som ikke medfører støy eller forurensing av luft eller vann eller 
som genererer stor trafikk.  
 
Kommunen kan etter søknad tillate at lokaler benyttes til serveringsformål.  
Innpassing av vaktmesterleilighet kan tillates. 
 
Lukt- og bakterieproblematikk i forhold til kloakkrenseanlegget: 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det framlegges 
tilfredsstillende dokumentasjon for beskyttelse mot lukt og mulig 
bakteriespredning fra kloakkrenseanlegget på område Skt 1, herunder 
spesielt hvordan naturlig og teknisk ventilasjon av bygningen skal skje. Jf. 
krav gitt i ”Forskrift om næringsmiddelhygiene nr. 1239” av 12.11.1997. 
 
Det er knyttet bestemmelser om gjennomføring av infrastrukturtiltak som vilkår 
for utbygging av områdene, - jfr. § 12. 
 
Avløpsplan: Det skal foreligge godkjent avløpsplan (med eventuelle 
pumpestasjoner) før tiltak/ byggeprosjekt kan tillates. For avløpspumpe-
stasjoner gjelder samme krav til driftssikkerhet som for kommunale 
avløpspumpestasjoner slik det er angitt i utslippstillatelsen for Skien 
kommune. 
 

 
6.3.1 OMRÅDE O/F/K/I/L/FeP 4 

Krav til bebyggelsesplan 

928 - Egengodkjent 26.08.2004. Mve:24.02.2009  side 11 av 22 



 Skien kommune 
 
  

 
Før tillatelse til nye bygge- eller anleggstiltak på området kan gis, skal det 
foreligge godkjent bebyggelsesplan i egna målestokk (1:500 eller bedre). 
Bebyggelsesplanen skal vise disponeringen  av hele området og skal  
inneholde funksjonsangivelser, atkomstforhold, byggegrenser, bebyggelsens 
høyde, interne veger og parkeringsplasser, tillatt bebygd areal, 
terrengendringer (eksisterende og nye koter), stigningsforhold på veger og 
plasser, utforming av utearealer med beplantning, sikring av fareområder 
(skrenter, veger, etc.),  
 
Parkeringsarealer skal beplantes, utformes og opparbeides slik at de ikke 
framstår som store sammenhengende asfaltflater og/eller ”biltakområde”. I 
utgangspunktet stilles et krav til grøntandel i forhold til det totale 
parkeringsarealet på minst 15% (andel m2). Grøntarealene skal inneholde en 
rimelig andel høye trær som vises i planen med angivelse av tresort. Ved en 
stor andel høye trær plantet inn som grønne lunger blant parkeringsplassene 
vil det kunne vurderes innvilget en lavere andel m2 grøntareal. 
 
Parkeringsområdets inndeling i asfalt/grønt/trær skal vises i 
bebyggelsesplanen og godkjennes som en del av denne.  

 
Bebyggelsesplanen skal inneholde tilfredsstillende illustrasjon med 
snitt/oppriss i forhold til tilgrensende bevaringsverdig bebyggelse, samt 
snitt/oppriss av bebyggelse med tydelig visualisering og beskrivelse av 
behandling av elvefront, ny bebyggelse på O/F/K/I/L/FeP 5 og bebyggelsen 
på O 1 sett fra elva. 
 
Innenfor området tillates anlagt parkeringsareal for å betjene parkerings-
behovet for F/K/I//L 3. Parkeringsbehov og -løsning for F/K/I/L 3 må være 

vklart og godkjent senest samtidig med bebyggelsesplanen. a 
Innenfor formålsområdet O/F/K/I/L/FeP 4 er det fire delområder med 
verneverdig bebyggelse. Verneverdig bebyggelse skal gis tilstrekkelig åpne 
omgivelser slik at de kan framstå som frittliggende bygninger. Ny tilstøtende 
bebyggelse skal i dimensjonering og materialbruk tilpasses slik at de 
harmonerer med den verneverdige bebyggelsen.  
Gjennom område O/F/K/I/L/FeP 4 skal det anlegges gangsti/ tursti som 
gjennomføring av en sammenhengende gangsti langs Falkumelva og 
Hjellevannet. Gangstien skal være allmennt tilgjengelig, og legges så langt 
som mulig med kontakt til vannet.  
Gangstien skal være ferdig etablert før  ny bebyggelse kan tillates tatt i bruk. 
  
Høyder 
Gesimshøgden skal ikke overstige 12 meter over eksisterende terreng. 
Kommunen kan tillate at enkeltbygg eller deler av bygninger kan bygges 
høyere, da inntil 15 meter over  eksisterende terreng.  Det forutsettes at dette 
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illustreres tilfredsstillende og godkjennes endelig som en integrert del av 
bebyggelsesplanen. 
  
Grad av utnytting 
For område O/F/K/I/L/FeP 4 skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 35%. 
Høyere utnyttelse kan vurderes tillatt etter forutgående dokumentasjon/ 
begrunnelse og visualisering i bebyggelsesplanen.  
 
Nye og/eller bruksendrede bygninger tillates ikke tatt i bruk før tilhørende 
parkeringsanlegg og utomhusområde er opparbeidet og beplantet. 
       

6.3.2   OMRÅDE O/F/K/I/L/FeP 5 
.  
Krav til  utomhusplan. 
Ved søknad om  bygge- eller anleggstiltak på området , skal det foreligge  
utomhusplan i målestokk 1: 500 eller bedre.  Planen skal vise disponeringen  
av hele området og inneholde funksjonsangivelser, atkomstforhold,  
bebyggelsens høyde, interne veger og parkeringsplasser,  terrengendringer 
(eksisterende og nye koter), stigningsforhold på veger og plasser,  
beplantning, sikring av fareområder (skrenter, veger, etc.). 
 
Parkeringsarealer skal beplantes, utformes og opparbeides slik at de ikke 
framstår som store sammenhengende asfaltflater og/eller ”biltakområde”. I 
utgangspunktet stilles et krav til grøntandel i forhold til det totale 
parkeringsarealet på minst 15% (andel m2). Grøntarealene skal inneholde en 
rimelig andel høye trær som vises i planen med angivelse av tresort. Ved en 
stor andel høye trær plantet inn som grønne lunger blant parkeringsplassene 
vil det kunne vurderes innvilget en lavere andel m2 grøntareal. 
 
Parkeringsområdets inndeling i asfalt/grønt/trær skal vises i utomhusplanen 
og godkjennes som en del av denne.  
 
Søknaden  skal vise snitt/oppriss i forhold til tilgrensende bebyggelsemot nord 
(eksisterende på F/K/1 og planlagt på O/F/K/I/L/FeP 6) fra egnede 
standpunkter på tilfartsvegen fra Elstrømbrua og fra elva. 
På området skal det gis plass for gangsti fra fortau langs FeV 5 til sti langs 
Hjellevannet  
 
Grad av utnytting 
For område O/F/K/I/L/FeP 5 skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 35%. 
Utnyttelsen kan vurderes økt etter tilfredsstillende dokumentasjon/ 
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begrunnelse og visualisering i søknadens dokumenter  og ved eventuell 
områdeekstern fellesparkering. 
 
Høyder 
Gesimshøgden skal ikke overstige  5 meter over eksisterende terreng. 
Enkeltbygninger eller deler av bygninger kan tillates bygget høyere inntil 
gesimshøyde på 15 meter over eksisterende terreng.  
 
Nye og/eller bruksendrede bygninger tillates ikke tatt i bruk før tilhørende 
parkeringsanlegg og utomhusområde er opparbeidet og beplantet. 
 
 

6.3.3  OMRÅDE O/F/K/I/L/FeP 6    
Krav til utomhusplan og illustrasjon av snitt og fasader 
Før tillatelse til nye bygge- eller anleggstiltak på området kan gis, skal det  
foreligge en utomhusplan i målestokk 1:500 eller bedre. Utomhusplanen skal 
vise disponeringen av området og inneholde funksjonsangivelser, 
atkomstforhold, byggegrenser, bebyggelsens høyde, interne veger og 
parkeringsplasser, bebygd areal, terrengendringer (eksisterende og nye 
koter), stigningsforhold på veger og plasser, utforming av utearealer med 
beplantning, sikring av fareområder (skrenter, veger, etc.). 
Det skal også vises snitt/oppriss i forhold til tilgrensende bebyggelse mot nord  
(eksisterende på F/K/1) og sør (planlagt på O/F/K/I/L/FeP 5), sett fra egnet  
standpunkt på tilfarten fra Elstrømbrua. Utforming, materialbruk og fargevalg  
skal være slik at det harmonerer med bygningen på SBv1. 
 
Grad av utnytting 
Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 65% Utnyttelsen kan vurderes tillat 
økt etter forutgående dokumentasjon/ begrunnelse og visualisering i 
utomhusplan og eventuell områdeekstern fellesparkering. 
  
Høyder 
Gesimshøyde skal ikke overstige kote +19 m NGO. Høydebegrensningen 
fastlegges endelig ut fra dokumentasjon og behandling  i utomhusplanen. 
 
Nye og/eller bruksendrede bygninger tillates ikke tatt i bruk før tilhørende 
parkeringsanlegg og utomhusområde er opparbeidet og beplantet. 
 
Innenfor området tillates anlagt daglivareforretning med bruttoareal inntil 
1100 m2, med tillegg av varemottak, lager, kontor og sosiale rom. 
 
Varemottak og avfallshåndtering skal ordnes uten at dette framtrer som 
skjemmende for omgivelsene. 
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6.4  OMRÅDE F/K/ FeP7 
Område F/K/FeP7skal nyttes til forretnings- og kontorformål.   

  Høyde 
Gesimshøyde skal ikke overstige 6,0 meter over eksisterende terreng. 

ønehøyde skal ikke overstige 9 meter over eksisterende terreng. M   
  Grad av utnytting 
 For område F/K/FeP7skal bebygd areal (BYA) ikke overskride 75%. 
 
  
§7 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
 
7.1  UTFORMING 

De offentlige trafikkområdene skal opparbeides med kjørebane, frisiktsoner, 
skjæringer og fyllinger som vist på plankartet.  

  
7.2  ENDRINGER AV NÅVÆRENDE VEGANLEGG 

Veg fra Skotfossvegen til brannstasjonen stenges, og avkjøringen skal bare 
enyttes av kommunale biler for kjøring til septiktømmeanlegget. b  

7.3  KJØREVEGER 
Veg 1 skal gi adkomst til område F 1 og til parkeringsplassene FeP 1, 2 og 3. 
Vegen skal ha snumulighet på parkeringsområde FeP 2. 
Veg 2 skal gi adkomst til område O1, SKt1 og til FeV 5.  
   

7.4 GANG- OG SYKKELVEGER 
 
7.4.1 OMRÅDE GS 1 

Område GS 1 skal være offentlig gang-/sykkelveg mellom Elstrømbrua og 
Bakkenområdet. Ny bru over Falkumelva skal være for gang- og sykkeltrafikk. 
Brukonstruksjonen skal ha en fri banebredde på 400 cm. Brua skal kunne tåle 
belastning fra  brøyte- og annet ryddeutstyr. Fri høyde over normal vannstand 
skal være minst 570 cm (fjernet av bystyret i møtet 26.08.04). 
 

 
7.4.2 OMRÅDE GS 2 

GS 2 skal være offentlig gang-/sykkelveg og forbinde g/s-veg fra Gulset med 
gs-veg nr. 1 og den nye brua. Vegene kan krysses med kjørende trafikk til 
parkeringsområdene der en slik løsning er vist i plankartet. 
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§8 FRIOMRÅDER 
 
8.1  OMRÅDE FR 1 

Område FR 1 skal være friområde med naturlig vegetasjon. Innenfor området  
kan det anlegges turstier. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad  
bevares og pleies.   

 
8.2 OMRÅDE FR 2 

Område FR 2 skal beplantes og behandles parkmessig. 
 

8.3 OMRÅDE FR 3 
I området skal den nåværende fyllingskanten tildannes på en naturlig 
terrengmessig måte. Den gjenværende opprinnelige kantvegetasjonen skal 
bevares og ny tilsvarende vegetasjon skal gjenopprettes der den mangler. 
Gjennom området skal det anlegges gangsti som gjennomføring av gangsti 
langs breddene av Falkumelva og Hjellevannet. Vegen skal være åpen for 
allmennheten. 

 
 
§9 FAREOMRÅDER 
 
9.1  HØGSPENTANLEGG  

I område Fa 1 skal det anlegges nettstasjon som en del av brohodet for 
gangbrua. Om det er behov for nettstasjonen før brua bygges, skal den 
bygges etter at nødvendig delprosjektering av brua er utført. 

 
 
9.2  OMRÅDER MED FLOMFARE 

Avgrensing av områder med flomfare er i plankartet vist med skrå skravur og 
avgrensa med mellomtykk heltrukket strek. Grense for areal med flomfare er 
satt til kote 9,00 meter NGO. NVE kan pålegge endringer av flomfarekote. 

 
 
 
§10 SPESIALOMRÅDER 
 
10.1 SPESIALOMRÅDER FOR BYGNINGSVERN: SBv 1, 2, 3, 4 og 5 

Delområdene SBv 1, SBv 2, SBv 3, SBv 4 og SBv 5 er spesialområder med 
verneverdige enkeltbygg. Arealbruken for verneområdene skal være 
sammenfallende med arealbruken i formålsområdet de inngår i. 
Bygningene i verneområdene skal bevares. Det er spesielt viktig å bevare 
bygningenes fasader, eller de kan tilbakeføres til sin opprinnelige arkitektur. 
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Bygningene kan ominnredes innenfor de rammer som fasadene gir mulighet 
for. Ved vedlikehold, renovering og liknende skal opprinnelige 
bygningselementer, materialer og farger benyttes så langt dette er mulig. 
 

 
10.2  SPESIALOMRÅDER FOR FRILUFT: Områdene SFrl 1 OG SFrl 2 

Områdene SFrl 1 og SFrl2 er spesialområder for friluft. 
Eksisterende vegetasjon innenfor disse områdene skal bevares. 
Vegetasjonen kan tynnes og pleies, etter anvisning fra kommunen. Innenfor 
område SFrl 1 kan det anlegges turveg som skal  være åpen for 
allmennheten. 
 

 
10.3  SPESIALOMRÅDER FOR VEGETASJONSBELTE:  Område SvB 1, 2 

Område SVb 1 er spesialområde for vegetasjonsbelte. Innenfor området skal 
opprinnelig elverelatert kantvegetasjon bevares. Nåværende fyllingskant skal 
tildannes til en mer naturlig utforming og beplantes med stedsegne arter. 
 
Område SVb 2 er spesialområde for vegetasjonsbelte. Vegetasjonsbeltet skal 
skjerme parkeringsplassen på O 2. 
 
 

10.4 OMRÅDER FOR KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG: Område SKt 1, 2, 3,  
4, 5. 
 
Område SKt 1 er spesialområde for kommunalteknisk anlegg/ renseanlegg 
for avløpsvann. Området omfatter eksisterende renseanlegg og slamdeponi. 
Slamdeponiet skal skjermes for innsyn, evt. ved bygningsmessige tiltak. 

 
 
Område SKt 2 
Område SKt 2 er spesialområde for kommunalteknisk anlegg/varmepumpe-
anlegg. Eksisterende anlegg inngår i planen. 
 
Område SKt 3 
Område SKt 3 er kommunalteknisk område for tømming av septikk. 
 
Område SKt 4 
Område SKt 4er areal for kommunal pumpestasjon for avløpsvann. 
Pumpestasjonen skal innpasses i østre brukar for ny gang- og sykkelveg over 
Falkumelva 
 
Område SKt 5. 
Område SKt 5 er utrykningsveg for brannvesenet. 
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10.5 SPESIALOMRÅDE FOR KULTURMINNEVERN: Område SKm 1  
Område SKm 1 er spesialområde for kulturminnebevaring. Området er del av 
den fredede Kjempeåsen. Inngrep i terreng eller vegetasjon i området er ikke 
tillatt. 

 
 
10.6  FRISIKTSONER 

 I frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende 
vegers planum.  
Busker, trær og gjerder som er til hinder for tilfredsstillende sikt er ikke tillatt. 

 
 
 
§11 FELLESOMRÅDER 
 
11.1  FELLES ATKOMSTVEGER OG PLASSER 

 
FeV 4 skal være felles adkomstveg for alle byggeområder og parkerings-
plasser i planen (som ikke betjenes av FeP1, FeP2, FeP3), med unntak av 
område O1 og område O2. 
 
FeV 5 skal være felles adkomsveg for områdene O/F/K/I/L/FeP 4, 5, 6 og 
F/K/FeP7. FeV 5 skal ha fortau fra Veg nr. 2 fram til forbindelse med FeGS 3.  

 
 Det må foreligge godkjente detaljtegninger med høyder, profiler og evt.  

støttemurer for før vegene FeV4 og FeV5 kan anlegges. 
 

FeV6 skal være felles atkomstveg og plass for områdene F/K/I/L3 og 
O/F/K/I/L/FeP6. 

 
11.2  FELLES PARKERINGSPLASSER 

Områdene FeP 1 og FeP 2 skal være felles parkeringsplass for områdene F 1 
og B/F/K/I/L/FeP 1.  
Område FeP3 skal være felles parkeringsplass for områdene B/F/K/I/L/FeP 2, 
F/K/I/L 3, F/K/FeP7 og O/F/K/I/L/FeP6. 
 
Parkeringsarealene skal beplantes, utformes og opparbeides slik at det ikke 
framstår som en stor sammenhengende asfaltflate og/eller ”biltakområde”.  
I utgangspunktet stilles et krav til grøntandel i forhold til det totale 
parkeringsarealet på minst 15% (andel m2).  
Grøntarealene skal inneholde en rimelig andel høye trær som vises i planen 
med angivelse av tresort. Ved en stor andel høye trær plantet inn som grønne 
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lunger blant parkeringsplassene vil det kunne vurderes innvilget en lavere 
andel m2 grøntareal. 

 
Parkeringsområdene skal være ferdig opparbeidet og beplantet før de tillates 
tatt i bruk.  
  

11.3  FELLES GANG- OG SYKKELVEGER    
FeGS 3 skal ha stigningsforhold egnet for rullestolsbrukere, maksimal stigning 
1: 16.  

 
11.4  FELLES PARK 

Områdene FePark 1 skal være felles park for områdene F/K/I/L 3  og 
O/F/K/I/L/FeP 4. Ved fradeling og salg av tomter innenfor område 
O/F/K/I/L/FeP 4 skal vedlikeholdsplikt for område FePark 1 være med som 
heftelse i skjøtet.  
Deler av arealet kan opparbeides med hardt belegg, men området skal i 
hovedsak framtre som et grøntområde. De eksisterende trærne bevares så 
langt dette er mulig ut fra trærnes tilstand. Ved felling av trær skal det plantes 
inn nye trær til erstatning for disse. 
 
 

 
§12 KRAV TIL GJENNOMFØRINGSREKKEFØLGE 
 
 
12.1 NY GANG OG SYKKELVEG MED BRU 

Rammetillatelse for nye tiltak / bygninger innenfor planområdet som skal huse 
forretninger med detaljhandel (annet enn ”storhandel” som definert i RPB for 
midlertidig kjøpesenterstopp: biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, 
trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/ hagesenter) og 
bolig kan ikke gis før det foreligger godkjent byggeplan og 
finansieringsgaranti for ny gang- og sykkelveg (bru) mellom Eilert Sundts gate 
og Myrenområdet. 
 
Igangsettingstillatelse for nye tiltak/bygninger for forretninger med detalj-
handel (annet enn ”storhandel” som definert i RPB for midlertidig 
kjøpesenterstopp) og boliger kan ikke gis før senest samtidig med 
igangsetting av arbeidet med ny gang- og sykkelvegbru mellom 
Bakkenområdet (Eilert Sundts gt.) og Myrenområdet.  
 
Ny bebyggelse for detaljhandel kan ikke tas i bruk før ny gangbru er etablert 
og tatt i bruk.  
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(Endret av bystyret i møtet 26.08.04 til:) 
 
Rammetillatelse for nye tiltak / bygninger innenfor planområdet som skal 
huse forretninger med detaljhandel (annet enn ”storhandel” som definert 
i RPB for midlertidig kjøpesenterstopp: biler og motorkjøretøy, 
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra 
planteskoler / hagesenter) og bolig kan ikke gis før det foreligger 
godkjent bankgaranti fra tiltakshaver vedrørende ny gang- og sykkelveg 
(bru) mellom E. Sundts gate og Myren-området. 

  
Oppstart kan skje så snart de private partene har innbetalt, eller stiller 
bankgaranti for riktig betaling av sin del av finansiering av gang- og 
sykkelvegen. 
 
 

 
12.2 OMRÅDE B/F/K/I/L/FeP1. 

Det kan ikke gis rammetillatelse for tiltak innenfor området før det foreligger 
godkjent bebyggelsesplan og rett til felles parkeringsplass er sikret.  
Igangsettingstillatelse for boliger kan ikke gis før tidligst samtidig med 
igansetting av opparbeidng av felles lekeplass og gangbru. Endelig plassering 
og utforming av felles lekeplass skjer i bebyggelsesplanen.  

  
OMRÅDE B/F/K/I/L/FeP 2 (endret i samsvar med vedtak i Hovedutvalg for 
 teknisk sektor 3. februar 2008 til): 
Det kan ikke gis rammetillatelse for tiltak i området som har trafikale 
konsekvenser før det foreligger godkjent plan for opparbeiding av felles 
parkeringsplass FeP 3 og godkjent avtale for tilstrekkelig antall P-plasser i 
tillegg til områdets andel på felt FeP3. P-plassene kan ligge i nærheten 
innenfor en rimelig gangavstand (ansattes langtidsparkering). Plassene på 
FeP3 skal fortrinnsvis reserveres besøksparkering.  

Igangsettingstillatelse for bygninger kan ikke gis uavhengig av, og før det 
foreligger, igangsettingstillatelse for parkeringarealene på FeP 3.  

Brukstillatelse for bygninger kan ikke gis før P-plassen Fe 3 og et 
tilfredsstillende antall parkeringsplasser i tillegg, i samsvar med kravene for 
kontorbygg og godkjent avtale, er ferdig opparbeidet, jfr. avsnittet ovenfor. 

  
OMRÅDE F/K/I/L 3 
Det kan ikke gis rammetillatelse for tiltak i området som har trafikale 
konsekvenser uten at det foreligger godkjent plan for opparbeiding av felles 
parkeringsplass som skal betjene området.  
Igangsettingstillatelse for bygninger kan ikke gis uavhengig av, og før det 
foreligger, igangsettingstillatelse for parkeringarealene i samsvar med 
bestemmelsene i avsnitt 6.2 om ” Atkomst/Parkering. Krav til utomhusplan”. 
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Nye/ombygde bygninger i området tillates ikke tatt i bruk før parkeringsplasser 
for området er ferdig opparbeidet. 
 
OMRÅDENE O/F/K/I/L/FeP 4, 5 OG 6 
Det kan ikke gis rammetillatelse for tiltak i området uten at det foreligger 
godkjent bebyggelsesplan (for område 4) eller illustrasjons-/utomhusplan (for 
område 5 og 6). Bygninger i området kan ikke tas i bruk før det foreligger 
tilfredsstillende dokumentasjon omkring konsekvensene for trafikkavviklingen 
i rundkjøringa i hovedkrysset med eventuelt forslag til 
skilting/forkjørsregulering som skal godkjennes av Statens vegvesen. 

 
12.3 FELLES PARKERINGSOMRÅDER 

Parkeringsarealene FeP 1 og FeP 2 skal bl.a. betjene B/F/K/I/L/FeP 1 og 
være ferdigstilt før bebyggelse på området kan tas i bruk. 
Parkeringsarealet FeP 3 skal være ferdigstilt før bebyggelse på område 
B/F/K/I/L/FeP2, O/F/K/I/L/FeP6 og SBv1 kan tas i bruk. 
  

12.4  ELVEBREDDEN LANGS FALKUMELVA 
Felles veg FeV 4 langs Falkumelva, felles gang- og sykkelveg FeGS  3 fra 
gammel sliperibygning til nytt brohode og området langs elvebredden utenfor 
vegen skal ferdigstilles før bebyggelse på område B/F/K/I/L/FeP 2 kan tas i 
bruk. 
Før bebyggelse på område B/F/K/I/L/FeP 1 kan tas i bruk, må tilhørende 
område langs elvebredden være ferdig opparbeidet. Opparbeidelsen skal 
inkludere gangsti som skal være åpen for allmennheten.  
  

12.5  BREDDEN LANGS HJELLEVANNET 
Bredden innenfor område O/F/K/I/L/FeP 4 kan opparbeides med brygge, 
plastres eller på annen måte tas i bruk. Åpen steinfylling er ikke tillatt. Før ny 
bebyggelse på området kan tas i bruk, må tilhørende område langs bredden 
være ferdig opparbeidet. Opparbeidelsen skal inkludere tursti.  

  
12.6  UBEBYGDE AREALER 

Ubebygde arealer skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med den 
bebyggelsen de naturlig relateres til. 

 
12.7 ELEKTRISK KFRAFTFORSYNING INNENFOR REGULERINGSOMRÅDET 

Før igangsettingstillatelse kan gis for nye bygninger i området skal det være 
avklart hvem som skal være levere kraft og hvilke krav som leverandøren 
stiller til fordelingsnettet. 
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DETALJREGULERING FOR MYREN G/S VEG OG PARKERING 
GNR/BNR 1/8 m.fl. 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER  
 
Dato bestemmelser: 30. 05. 2010, rev 26.10.2010. 
 
Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i 
målestokk 1:1000. 
 
1. GENERELT  
 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å legge til rette for ny gang- og sykkelvegløsning for en del av 
Myrenområdet, samt legge til rette for ordnede parkeringsforhold.  
 
1.2 Reguleringsformål 
Området reguleres til følgende formål (jfr. Plan- og bygningslovens §12-5): 
 

Bebyggelse og anlegg 
- Kombinert bebyggelse og anleggsformål:  
 Forretning for plasskrevende varer / kontor / industri / lager / parkering 
- Offentlig tjenesteyting OT1 – OT5 
- Avløpsanlegg A1 – A4 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Veg V1 – V5 
- Gang- og sykkelveg GS1 – GS12 
- Annen veggrunn AV1 – AV 25 
- Parkering P1 – P2 
- Kollektivholdeplass KHP1 – KHP4 
 
Grønnstruktur 
- Friområde FR1 – FR6 
 
Faresoner  
- Flomfare H320_1 .  
 

2. FELLES BESTEMMELSER 
 
2.1 Rekkefølgekrav 
Før det gis byggetillatelse/rammetillatelse: 
 skal det foreligge godkjent landskapsplan i målestokk 1:200 
 skal det foreligge godkjent anleggsmelding for kommunaltekniske anlegg 
 skal det foreligge en tilfredsstillende geoteknisk vurdering, evt. undersøkelser 
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Før anleggsarbeidene for g.s.-veg igangsettes: 
 Statens vegvesen skal ha godkjent planene for ny g.s.-veg parallelt med fylkesveg H 354 

(Elstrømbrua) med gjennomføringsopplegg og kontrollrutiner for anleggsarbeidet. 
 
 
I forbindelse med ferdigstillelse av område P1 og OT4: 
 skal G/S1 – G/S8, A3og A4, samt OT2 og OT3 med ny utrykningsveg for brannvesenet, 

være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent detaljplan (trafikk/landskapsplan)  
 
2.2  Dokumentasjonskrav 
I forbindelse med søknad om byggetillatelse/rammetillatelse til tiltak på områdene F1 og OT1 
samt P1 og P2, skal følgende dokumentasjon legges fram og godkjennes av kommunen: 
 
Landskapsplan 
Planen utformes i målestokk 1:200 og skal vise:  
 avkjørsel 
 parkeringsarealer for bil og sykkel 
 HC-parkering og adkomst til og fra denne 
 gangarealer 
 terrengbehandling med gamle og nye kotehøyder og stigningsforhold 
 ledelinjer (naturlige eller kunstige) 
 bruken av utearealene 
 lokalisering av lekeutstyr 
 allergivennlig beplantning 
 renovasjon/miljøstasjon 
 ny bebyggelse  
 utvendige trapper og støttemurer 
 

Landskapsplanen skal synliggjøre at utearealene er tilrettelagt for så stor del av befolkningen 
som mulig. 
 
Planen skal redegjøre for håndtering av overflatevann. 
 
Anleggsmelding 
Anleggsmelding for kommunaltekniske anlegg skal være godkjent av kommunen før 
byggetillatelse/rammetillatelse gis. 
 
2.3 Radon 
Ved ny bebyggelse skal gulv nærmest bakken og vegger i hus med kjeller utformes på en måte 
som sperrer for radon fra bakken og fra fyllmasser inntil grunnmuren. Under kjellergulv skal 
det være innretninger som lufter ut radon. I boligrom skal konsentrasjonen av radon ikke 
overstige 100 Bq/m3. Utbygger skal framlegge plan for teknisk sektor som viser nødvendige 
forebyggende tiltak før boring-, sprengnings- eller gravearbeider iverksettes. 
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2.4 Automatisk freda kulturminner 
Dersom det ved tiltak i marka skulle dukke opp mulige automatisk fredede kulturminner, må 
arbeidet straks stanses. Tiltakshaver har ansvar for at kulturseksjonen hos fylkeskommunen 
varsles omgående, i samsvar med § 8 i Kulturminnevernloven av 9. juni 1978. 
 
2.5 Universell utforming 
Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak, skal det sikres god tilgjengelighet for 
alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og 
miljøhemmede. Bygninger og anlegg skal utformes slik at det kan brukes på like vilkår av så 
stor del av befolkningen som mulig. Kf. Tilgjengelighet i Teknisk forskrift og Vegnormalen. 
 
 
2.7 Miljøstasjon 
Miljøstasjoner plasseres inne i bygg eller på terreng. Plasseringen vises ved byggemelding og 
eventuelt i landskapsplan ved plassering på terreng, og skjermes med for eksempel levegger 
og/eller beplantning. 
 
2.8 Energikilder 
Ved planlegging og utbygging av bygninger skal miljøvennlige alternative 
energikilder/løsninger utredes. 
 
2.9 Parkering  
For planområdet gjelder forslag til ny inndeling av kommunen i tilgjengelighetssoner, A-, B- og 
C-soner, med tilknyttede nye parkeringsnormer. (Jf. bystyresak 6/10, ”Felles parkeringspolitikk 
i Porsgrunn og Skien”, vedlegg 1: Rapport: Felles parkeringspolitikk Porsgrunn og Skien, del 
2, parkeringsnorm. Asplan Viak 11.11.09.)  
 
Hele planområdet forutsettes å ligge i sone B, der følgende normer gjelder fra 
godkjenningsdatoen for disse bestemmelsene og inntil videre: 
 
Biloppstillingsplasser: 
 

 
 
Sykkelpa
rkeringsp
lasser: 
 

Arealbruk Ansattte 

Pr 100 m2 BRA

Gjester 

Pr 100 m2 BRA

Sum 

Pr 100 m2 BRA 

Industri/verksted /lager 0,5 0,1 0,6 

Handel med plasskrevende varer 0,4 1,2 1,6 

Kontor  2,4 0,1 2,5 
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Parkeringsbestemmelsene vil være gjeldende for område OT1, OT5, A1, A2 og K. 
 
Justering av normene kan skje som følge av, og samtidig med, behandlingen av 
kommunedelplan for soneinndelingen med normer. Da skal kommunedelplanens eventuelt 
justerte normer gjelde foran denne reguleringsplanens normer dersom ikke annet blir bestemt. 
 
Ved søknad om endret arealbruk innenfor K1, ”Kombinert bebyggelse og anleggsformål”, for 
ett eller flere av underformålene ”Forretning for plasskrevende varer / kontor / industri / lager” 
skal det tydelig framgå hvordan parkeringsnormer er anvendt og parkeringskrav oppfylt for 
hele planområdet. Der det forekommer kombinasjoner av arealbruk innafor samme område skal 
parkeringskrav beregnes for hver type arealbruk og summeres. 
 
Krav til antall parkeringsplasser innenfor planområdet kan endres ut fra kriterier knyttet til 
sambruk i tid og rom for flere virksomheter (gjelder primært gjesteparkeringen) og/eller 
forpliktende mobilitetsplaner (primært knyttet til strategier for å redusere bilbruk blant 
arbeidstakerne i planområdet). Redusert parkeringsbehov som følge av sambruk og/eller 
mobilitetsplaner for virksomheter i området må utredes og dokumenteres og nedfelles i en 
forpliktende, tinglyst avtale med kommunen før en eventuell godkjenning.  
 
Parkeringsarealer skal beplantes, utformes og opparbeides slik at de ikke framstår som store 
sammenhengende asfaltflater. I utgangspunktet stilles et krav til grøntandel i forhold til det 
totale parkeringsarealet på minst 15% (andel m2). Sykkelparkering bør være plassert godt 
synlig i nærheten av innganger, ha stativ med mulighet for å låse rammer og være overdekket. 
Parkering for biler og sykler opparbeides etter godkjent landskapsplan. ’ 
 
 
 3. REGULERINGSFORMÅL 
 
3.1 Bebyggelse og anlegg 
 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål K 
 
- Arealbruk 
Området skal nyttes til ett eller flere av følgende formål:  
Forretning for plasskrevende varer / kontor / industri  / lager / tjenesteyting / parkering.  

Arealbruk Pr 100 m2 BRA

Industri/verksted /lager 0,2 

Handel med plasskrevende varer 1,0 

Kontor  2,0 
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Det tillates ikke annen forretningsvirksomhet innenfor K1 enn med ”plasskrevende varer” som 
omfatter: Biler, motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, salg 
fra planteskoler/ hagesentre, lystbåter og campingvogner. (Tilsvarende 
definisjon/kategorisering som i tidligere ”Rikspolitiske bestemmelser om midlertidig 
etableringsstopp for kjøpesenter utenfor sentrale deler av byer og tettsteder”, fastsatt 
08.01.99). 
 
Virksomhetene skal ikke føre til urimelig støy eller forurensing av luft eller vann eller generere 
stor trafikk.  
 
 - Lukt- og bakterieproblematikk i forhold til kloakkrenseanlegget:  
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det framlegges tilfredsstillende 
dokumentasjon for beskyttelse mot lukt og mulig bakteriespredning fra kloakkrenseanlegget på 
område A1, herunder spesielt hvordan naturlig og teknisk ventilasjon av bygningen skal skje. 
Jf. krav gitt i ”Forskrift om næringsmiddelhygiene nr. 1239” av 12.11.1997.  
 
- Utnytting, plassering, høyder 
 

Max tillatt %-BYA er 70%.  
Maks brutto bruksareal er 10 600m2. 
Beregning av prosent bebygd areal (%-BYA) omfatter alle bygninger, overbygde arealer og 
nødvendige biloppstillingsplasser.  
 
Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet. Der det ikke er 
vist byggegrense, ligger byggegrensen i formålsgrensen. 
 
 

Maks generell gesimshøyde (kotehøyde) er kote + 21. Enkeltbygninger eller deler av bygninger 
kan tillates bygget høyere inntil kote +27. 
 
 
- Utforming 
Bebyggelsen skal gis en god arkitektonisk utforming i vår tids formspråk, med robuste 
materialer av god kvalitet. 
 
Offentlig tjenesteyting OT1 – OT5 
 
- Arealbruk 
OT1 og OT5 skal benyttes til offentlig tjenesteyting, brannstasjon med tilhørende anlegg.  
 

OT2 og OT3 skal benyttes som uttrykningsvei for brannvesenet og utstyres med bom mot 
Skottfossvegen.  
 

OT4 benyttes til parkering. 
 

Uteområdene på OT1 og OT5 må utformes slik at fri ferdsel langs turveg TV2 ikke hindres. 
 
- Adkomst til andre områder 
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Varelevering til område K kan tillates over OT1 og bestemmelsesområde BO_1. 
OT1 kan benyttes til adkomst til OT5, A1 og A2. 
OT2 kan benyttes som adkomst til område A3 og A4. 
 
- Utnytting 
Max tillatt %-BYA på OT1 er 35% inkludert parkering. Høyere utnyttelse kan vurderes tillatt 
etter forutgående dokumentasjon/begrunnelse og visualisering.  
 

Max tillatt %-BYA på OT5 er 10% inkludert parkering. Høyere utnyttelse kan vurderes tillatt 
etter forutgående dokumentasjon/begrunnelse og visualisering.  
 
- Høyder  
Maks generell gesimshøyde på OT1 (kotehøyde) er kote + 24. Enkeltbygninger eller deler av 
bygninger kan tillates bygget høyere, inntil kote +27.  
På OT5 er maks gesimshøyde kote +14. 
 
- Utforming 
Bebyggelsen skal gis en god arkitektonisk utforming i vår tids formspråk, med robuste 
materialer av god kvalitet. 
 

OT4 skal benyttes som parkering og utformes etter bestemmelse 2.9 om parkering. 
 
Avløpsanlegg A1 – A4 
- Arealbruk 
Områdene skal brukes til kloakkrenseanlegg og tilhørende virksomhet.  
 
- Utnytting, plassering, høyder 
Max tillatt %-BYA på A1 er 50% inkludert parkering. 
 

Max tillatt %-BYA på A2 er 15% inkludert parkering. 
 
- Høyder  
På A1 er maks gesimshøyde kote +17. Enkeltbygninger eller deler av bygninger kan tillates 
bygget høyere, inntil kote +25. 

På A2 er maks gesimshøyde kote +12. 
 
 
 
- Utforming 
Bebyggelsen skal gis en god arkitektonisk utforming i vår tids formspråk, med robuste 
materialer av god kvalitet. 
 

Uteområdene på A1 og A2 må utformes slik at det ikke hindrer fri ferdsel langs TV2. 
 

Arealet på A3 og A4 må utformes og benyttes slik at det ikke er til hinder for uttrykning, som 
vil skje over områdene OT2 og OT3 og ut på Skotfossvegen.  
 



 Skien kommune 
 
 
 

2011 986 - Egengodkjent 24.03.2011  side 7 av 7 

 

Bestemmelsesområde BO_1 
Sandfangene i område BO_1 må være åpne og tilgjengelige for vedlikehold og tømming.  
 

Varelevering for område K kan foregå i denne sonen og avklares gjennom egne avtaler, jamfør 
bestemmelser for område OT1. 
 
3.2 Samferdselsanlegg og infrastruktur 
 

Veg og G/S-veg 
Alle veger og G/S-veger er offentlige.  
 
Parkering P1 – P2 
For område P1 utarbeides det egne avtaler og parkeringsbetingelser.  
 

P2 er felles private anlegg som styres gjennom egne avtaler og regler for parkering. 
 
3.3 Grønnstruktur 
 

Turveg TV2 
Det tillates kryssing av TV2 mellom OT1 og OT5 og mellom A1 og A2. 
 
3.4 Faresoner 
 

Flomfare H320_1 
Ved planlegging og byggetiltak skal sikkerhetsnivået for nye bygninger legges tilsvarende 
høyder for 200-årsflom, som vist på plankartet og jf. NVEs retningslinje 1/2007. På de 
beregnede høydene skal det legges en sikkerhetsmargin på 0,5 m.  
 

Ved behandling av byggesaker/ /tiltak skal NVE sitt, til enhver tid gjeldende, krav sjekkes og 
dokumenteres. Dersom det er avvik mellom denne planens krav og NVE’s gjeldende krav, skal 
NVE sitt oppdaterte flomkrav gjelde foran denne planens flomsone. 
 

Avgrensing av områder med flomfare er vist i plankartet. Grense for areal med flomfare er satt 
til kote 9,40 meter NGO i planen.  

 
 

- o - 
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Reguleringsplaner

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 1 Bnr: 798 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Myren 28

3718 SKIEN

Annen info: Myren - bebyggelsesplan (Skatteetaten)
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Tegnforklaring

RpOmråde vedtatt RpOmråde vedtatt - på

bakkenivå

RpOmråde vedtatt - under

bakkenivå

Eiendomsgrense Høydekurve Forsenkningskurve

Udefinert bygning Bygning Påskrift reguleringsplan

Eiendomsgrense som skal

oppheves

Bygg, kulturminner, mm som

skal bevares

Byggegrense

Bebyggelse som forutsettes

fjernet

Regulert senterlinje Frisiktlinje

Regulert kant kjørebane Tunnel Måle- og avstandslinje

Avkjørsel RpFormålGrense RpFareGrense

RpGrense Bevaring av bygninger Frisiktsone

Flomfare RbFormålOmråde Forretning

Allmennyttig formål Bensinstasjon Kjørevei

Annen veigrunn Gang-/sykkelvei Offentlig friområde

Friområde i sjø og vassdrag Felles avkjørsel Felles parkeringsplass

Felles gårdsplass Felles grøntareal Kontor/Offentlig

Annet kombinert formål RpBestemmelseOmråde RpArealformålOmråde

Offentlig eller privat

tjenesteyting

Kombinert bebyggelse og

anleggsformål

Veg

Gang-/sykkelveg Annen veggrunn - grøntareal Kollektivholdeplass

Pendler-/innfartsparkering Parkeringsplasser Gang- og sykkelveg

Veg Elv og bekk Eiendomsteig
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Skien kommune

Reguleringsplaner

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 1 Bnr: 798 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Myren 28

3718 SKIEN

Annen info: Reguleringsplan for Myren (gnr 1/840 mfl
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Tegnforklaring

RpOmråde vedtatt RpOmråde vedtatt - på

bakkenivå

RpOmråde vedtatt - under

bakkenivå

Eiendomsgrense Høydekurve Forsenkningskurve

Udefinert bygning Bygning Påskrift reguleringsplan

Eiendomsgrense som skal

oppheves

Bygg, kulturminner, mm som

skal bevares

Byggegrense

Bebyggelse som forutsettes

fjernet

Regulert senterlinje Frisiktlinje

Regulert kant kjørebane Tunnel Måle- og avstandslinje

Avkjørsel RpFormålGrense RpFareGrense

RpGrense Bevaring av bygninger Frisiktsone

Flomfare RbFormålOmråde Forretning

Allmennyttig formål Bensinstasjon Kjørevei

Annen veigrunn Gang-/sykkelvei Offentlig friområde

Friområde i sjø og vassdrag Felles avkjørsel Felles parkeringsplass

Felles gårdsplass Felles grøntareal Kontor/Offentlig

Annet kombinert formål RpBestemmelseOmråde RpArealformålOmråde

Offentlig eller privat

tjenesteyting

Kombinert bebyggelse og

anleggsformål

Veg

Gang-/sykkelveg Annen veggrunn - grøntareal Kollektivholdeplass

Pendler-/innfartsparkering Parkeringsplasser Gang- og sykkelveg

Veg Elv og bekk Eiendomsteig
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Vann og avløp

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 1 Bnr: 798 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Myren 28

3718 SKIEN

Annen info:
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Tegnforklaring

Adressepunkt Loddrett mur Annet gjerde

Beskrivende hjelpelinje Flaggstang Frittstående trappekant

Frittstående mur Offogprivbygg Andre bygg grå

Takoverbygg grå Målt grenselinje Usikker grenselinje

Høydekurve Skien Høydekurve 5m Skien Forsenkningskurve Skien

Elv/bekk enstreks Hekk Bygningsdelelinje

Bygningslinje Grunnmur Mønelinje

Takkant Takoverbyggkant Taksprang

Veranda Sti Trafikkøykant

Vegdekkekant Gang- og sykkelvegkant Fortauskant

Annet vegareal avgrensning Trafikkøy Veg

Gang- og sykkelveg Gang- og sykkelveg

undergang

Elve- og bekkekant

Elv og bekk Fylkesvegboks Fylkesveg gatenavn.

Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.
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Eiendomskart

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 1 Bnr: 798 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Myren 28

3718 SKIEN

Annen info:
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Tegnforklaring

Innmålt grensepunkt Målt grenselinje Usikker grenselinje

Eiendomsteig Fylkesvegboks Fylkesveg gatenavn.

Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.
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Skien kommune

Postadresse: Henrik Ibsens gate 2, 3724 Skien
Telefon:  35 58 10 00
Telefaks: 35 58 10 14
E-post: servicesenteret@skien.kommune.no

Dato: 20.05.2019 

MEGLEROPPLYSNINGER

1802 Avkjørsel til eiendom
  

 Gnr:  1  Bnr:  798  Fnr:   Snr:  

 Adresse:  Myren 28, 3718 SKIEN

  
Eiendommen har adkomst til kommunal veg  

Eiendommen har adkomst til fylkesveg  

Eiendommen har adkomst til riksveg  

  

Adkomst til eiendommen skjer ved direkte avkjørsel  

Adkomst til eiendommen skjer ved felles avkjørsel med flere eiendommer  

  
 Merknader:  

mailto:servicesenteret@skien.kommune.no


Skien	kommune
Adresse:	Postboks	158,	3701	Skien
Telefon:	35581148

Utskriftsdato:	20.05.2019

Kommunale	gebyrer
EM	§6-7 Oppdragstakerens	undersøkelses-	og	opplysningsplikt Kilde:	Skien	kommune

Kommunenr. 0806 Gårdsnr. 1 Bruksnr. 798 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Myren	28,	3718	SKIEN

Kommunale	gebyrer	fakturert	på	eiendommen	i	2018
Kommunale	gebyrer	er	en	kombinasjon	av	forskudd,	abonnement	og	enkeltgebyrer	fakturert	etter	levert	tjeneste.	Vi	kjenner	ikke
samlet	gebyr	for	en	eiendom	for	et	år	før	året	er	omme.	Denne	rapporten	sammenstiller	dette	for	fjoråret,	med	summer	fordelt	per
fagområde.	Tjenestene	vil	normalt	ha	en	prisøkning	hvert	år,	samt	at	forbruk	på	ulike	tjenester	kan	variere	fra	år	til	år.

Gebyr Fakturert	beløp

Avløp 4	641,66	kr

Eiendomsskatt 25	996,16	kr

Vann 3	254,03	kr

Sum 33	891,85	kr

Prognose	kommunale	gebyrer	fakturert	på	eiendommen	inneværende	år

Vare Grunnlag Enhet Enhetspris Andel Korreksjon Årsprognose Fakt.	hittil	i	år

Fast	Vann	25	mm 1 Stk 1	388,75	kr 1/1 0	% 1	388,75	kr 462,91	kr

Vann	Målt 202 M3 12,84	kr 1/1 0	% 2	593,18	kr 2	593,18	kr

Avløp	Målt 202 M3 18,26	kr 1/1 0	% 3	689,02	kr 3	689,02	kr

Fast	Avløp	25	mm 1 Stk 1	972,50	kr 1/1 0	% 1	972,50	kr 657,50	kr

E-skatt	-	Næring 9810000 0/00 2,65	kr 1/1 0	% 25	996,00	kr 8	665,33	kr

Vannmålerdimensjon	Vann 25 Mm 0,00	kr 1/1 0	% 0,00	kr 0,00	kr

Forskudd	Vann 187 M3 13,89	kr 1/1 0	% 2	596,96	kr 865,65	kr

Forskudd	Avløp 187 M3 19,72	kr 1/1 0	% 3	688,58	kr 1	229,53	kr

Sum	akonto	vann -183 M3 12,84	kr 1/1 0	% -2	349,26	kr -2	349,26	kr

Sum	akonto	avløp -183 M3 18,26	kr 1/1 0	% -3	342,04	kr -3	342,04	kr

Sum 36	233,69	kr 12	471,82	kr

Løpende	gebyr	brukes	for	å	fordele	en	årlig	kostnad	på	flere	innbetalinger.

Eiendomsskatt	er	unntatt	mva.	Andre	beløp	er	inkl.	mva.

FORBEHOLD	VED	UTLEVERING	AV	INFORMASJON	I	FORBINDELSE	MED	EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det	tas	forbehold	om	at	det	kan	være	avvik	i	våre	registre	i	forhold	til	den	faktiske	situasjonen	og	at	det	kan	foreligge	forhold	omkring
eiendom	og	bygninger	som	kommunen	ikke	er	kjent	med.	Kommunen	kan	ikke	stilles	økonomisk	ansvarlig	for	bruk	av	informasjon	som



oppgis	i	sammenheng	med	eiendomsforespørsler.



 
 
 

Kommunale avgifter: 
Årsavgifter for den aktuelle eiendommen for år 2019. Skien kommune har 3 terminer i året. 
 
Gnr.: 
 

 

1 
 
Bnr.: 

 

798 
 
Fnr.: 

 

 
 
U.fnr.: 

 

 
 
Snr.: 
 

 

 Kopi av siste regning: 
 
 

 

 
                   
 

 Eventuelle opplysninger: 

Avregning vannmåler 2018 mot denne termin – 1/19 
 Eiendomsskattetakst 

 
Kr.  

9 810 000,00 
 

 Kommunale avgifter 
Pr år (2019): 

kr.: 37 415,49 Variabelt grunnet vannmåler 

 Utestående beløp: Kr.  
0 
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0	Berørte	datasett

Ingen	datasett

5	Sjekkede,	ikke	berørte	datasett

Kulturminner	-	Enkeltminner
Kulturminner	–	Fredete	bygninger
Kulturminner	-	Kulturmiljøer
Kulturminner	-	Sikringssoner
Kulturminner	-	SEFRAK

Kulturminnerapport
Eiendom 0806	1/798

Utskriftsdato 20.05.2019 Antall	datasett 5
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Eiendomsdata	(Grunneiendom)

Bruksnavn INDUSTRITOMT Beregnet	areal 2217.7

Etablert	dato 11.09.1989 Historisk	oppgitt	areal 2216,69995117188

Oppdatert	dato 16.03.2016 Historisk	arealkilde Målebrev	(1)

Skyld 0 Antall	teiger 1

Arealmerknader

	Tinglyst 	Del	i	samla	fast	eiendom 	Grunnforurensning 	Avtale/Vedtak	om	gr.erverv

	Bestående 	Under	sammenslåing 	Kulturminne

	Seksjonert 	Klage	er	anmerket 	Ikke	fullført	oppmålingsforr. Frist	fullføring:

	Har	fester 	Jordskifte	er	krevd 	Mangel	ved	matrikkelføringskrav Frist	retting:

Forretninger

Brukstilfelle
Forretningstype

Forr.dato
M.før.dato

Kom.	saksref.
Annen	ref.

Involverte
Berørte

Grensejustering
Grensejustering

03.11.2005 124-35 1/766	(168,1),	1/798	(-168,1)	

Grensejustering
Grensejustering

03.11.2005 124-35 1/766	(-374,8),	1/798	(374,8)	

Kartforretning
Kartforretning

03.11.2005 124-35 1/798	(2216,7)	

Grensejustering
Grensejustering

14.02.2005 123-122 1/798	(-631,4),	1/800	(631,4)	

Grensejustering
Grensejustering

06.10.2004 123-75 1/798	(-7,4),	1/837	(7,4)	

Fradeling	av	grunneiendom
Kart-	og	delingsforretning

24.12.1996 116-47 1/798	(-122,7),	1/825	(122,7)	

Grensejustering
Grensejustering

19.09.1991 112-34 1/25	(-91,7),	1/798	(91,7)	

Fradeling	av	grunneiendom
Kart-	og	delingsforretning

13.09.1989 109-161 1/25	(-2682),	1/798	(2682)	

Teiger	(Koordinatsystem:	EUREF89	UTM	Sone	32)

Type	teig X Y H H.teig Ber.	areal Arealmerknad

Eiendomsteig 6562586.68 533610.52 0 Ja 2217.7

Tinglyste	eierforhold

Navn
ID

Rolle
Andel

Adresse
Poststed

Status
Kategori

MYREN	NÆRINGSBYGG	AS
S986979808

Hjemmelshaver	(H)
1/1

Postboks	2827
3702	SKIEN

Adresse

Vegadresse:	Myren	28

Poststed 3718	SKIEN Kirkesogn 05100502	Gulset	og	Skotfoss

Grunnkrets 1401	KJEMPA Tettsted 3005	Porsgrunn/Skien

Valgkrets 5	GULSET

Bygg

Nr Bygningsnr Lnr Type Bygningsstatus Dato

Adressetilleggsnavn:
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1 8483175 Kontor-	og	adm.bygning	rådhus	(311) Tatt	i	bruk	(TB) 10.07.1990

2 8483175 1 Tilbygg Ferdigattest	(FA) 22.02.2017

1:	Bygning	8483175:	Kontor-	og	adm.bygning	rådhus	(311),	Tatt	i	bruk	10.07.1990

Bygningsdata

Næringsgruppe Varehandel,	reparasjon	av	motorvogner	(G) BRA	Bolig

Sefrakminne Nei BRA	Annet 850

Kulturminne Nei BRA	Totalt 850

Opprinnelseskode Vanlig	registrering BTA	Bolig

Har	heis Nei BTA	Annet

Vannforsyning Tilkn.	off.	vannverk BTA	Totalt

Avløp Offentlig	kloakk Bebygd	areal

Energikilder Elektrisitet Ufullstendig	areal Nei

Oppvarmingstyper Elektrisk Antall	boenheter

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato

Rammetillatelse 25.09.1989 25.09.1989

Igangsettingstillatelse 05.12.1989 05.12.1989

Tatt	i	bruk 10.07.1990 10.07.1990

Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkkentilgang

Unummerert - 1/798 - - - - -

Unummerert Myren	28 - 1/798 - - - - -

Etasjer

Etasje Ant.	boenh. BRA	Bolig BRA	Annet Sum	BRA BTA	Bolig BTA	Annet Sum	BTA

H02 0 0 399 399 0 0 0

H01 0 0 451 451 0 0 0

2:	Bygningsendring	8483175-1:	Tilbygg,	Ferdigattest	22.02.2017

Bygningsdata

Næringsgruppe Varehandel,	reparasjon	av	motorvogner	(G) BRA	Bolig

Sefrakminne Nei BRA	Annet 3

Kulturminne Nei BRA	Totalt 3

Opprinnelseskode Vanlig	registrering BTA	Bolig

Har	heis Nei BTA	Annet

Vannforsyning BTA	Totalt

Avløp Bebygd	areal

Energikilder Ufullstendig	areal Nei

Oppvarmingstyper Antall	boenheter

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato

Rammetillatelse 16.11.2011 29.11.2011

Igangsettingstillatelse 16.11.2011 29.11.2011

Ferdigattest 22.02.2017 27.02.2017
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Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkkentilgang

Unummerert - 1/798 - - - - -

Etasjer

Etasje Ant.	boenh. BRA	Bolig BRA	Annet Sum	BRA BTA	Bolig BTA	Annet Sum	BTA

H01 0 0 3 3 0 0 0

Rapportmal:	'matrikkel'	Versjon:	'27112017.1'	©	Norkart	AS







Skien kommune

Postadresse: Henrik Ibsens gate 2, 3724 Skien
Telefon:  35 58 10 00
Telefaks: 35 58 10 14
E-post: servicesenteret@skien.kommune.no

Dato: 21.05.2019 

MEGLEROPPLYSNINGER

1800 Tilknytning til offentlig vann og avløp
  

 Gnr:  1  Bnr:  798  Fnr:   Snr:  

 Adresse:  Myren 28, 3718 SKIEN

Tilkobling til vann og avløp

Er eiendommen tilkoblet offentlig vann? Ja Nei 

Merknad: Eiendomen har vannmåler.

  
Er eiendommen tilkoblet offentlig avløp? Ja Nei 

Merknad:

 



BILAGSLISTE  MYREN NÆRINGSEIENDOM AS / MYREN 28 

GNR. 1, BNR. 798 I SKIEN KOMMUNE 

 

 

 

1. Grunnboksutskrifter og servitutter   

2. Infoland Skien kommune  

3. Leietakeroversikt 

4. Årsregnskap 2018  

5. Parkeringsavtale 

6. Tilstandsrapport 

7. Aksjekjøpskontrakt 

 
 



Varighet fra 01.06.2019

Årsleie ny Leiefrekvens

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

HH prosjekassitsanse 21,8 25 002 1 147 12 31.12.2019 7 14 585

HUH - Peab 154,1 190 608 1 237 12 31.12.2019 7 111 188

TVE - Peab 374,3 462 903 1 237 12 31.12.2019 7 270 027

TVU 200 237 599 1 188 12 31.12.2019 7 138 599

Best Eiendomsmegling 247 289 944 1 174 12 15.10.2022 41 990 642 5 år på samme vilkår

Sum 997,2 1 206 056 1 209 1 525 041

Sum 997 1 206 056

Vektet gj.v. løpetid 1,26       

Myren Næringseiendom AS
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Resultatregnskap
MYREN NÆRINGSBYGG AS  31/12

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Salgsinntekt 1 165 355 1 155 100
Annen driftsinntekt 542 749 512 502
Sum driftsinntekter 1 708 104 1 667 602

Varekostnad 2 514 779 474 464
Avskrivning på driftsmidler 3 154 500 154 500
Annen driftskostnad 2 153 543 138 895
Sum driftskostnader 822 822 767 859

Driftsresultat 885 282 899 743

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 8 068 10 585
Annen finanskostnad 1 997 3 493
Resultat av finansposter 6 071 7 092

Ordinært resultat før skattekostnad 891 353 906 835

Skattekostnad på ordinært resultat 7 207 052 219 322
Ordinært resultat 684 301 687 513

Årsresultat 684 301 687 513

Overføringer
Avsatt til utbytte 700 000 700 000
Avsatt til annen egenkapital 8 -15 699 -12 487
Sum overføringer 684 301 687 513

MYREN NÆRINGSBYGG AS Side 1



Balanse
MYREN NÆRINGSBYGG AS  31/12

Eiendeler Note 2018 2017

Anleggsmidler
Utsatt skattefordel 7 43 962 39 941
Sum immaterielle eiendeler 43 962 39 941

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 3, 4 3 509 335 3 663 835
Sum varige driftsmidler 3 509 335 3 663 835

Sum anleggsmidler 3 553 297 3 703 776

Omløpsmidler

Fordringer
Andre kortsiktige fordringer 5 145 518 109 810
Sum fordringer 145 518 109 810

Bankinnskudd 9 1 645 985 1 555 908

Sum omløpsmidler 1 791 502 1 665 718

Sum eiendeler 5 344 799 5 369 494

MYREN NÆRINGSBYGG AS Side 1



Balanse
MYREN NÆRINGSBYGG AS  31/12

Egenkapital og gjeld Note 2018 2017

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 6, 8 1 000 000 1 000 000
Overkurs 8 1 504 929 1 504 929
Sum innskutt egenkapital 2 504 929 2 504 929

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 8 1 896 950 1 912 649
Sum opptjent egenkapital 1 896 950 1 912 649

Sum egenkapital 4 401 879 4 417 578

Gjeld

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 5 31 186 14 588
Betalbar skatt 7 211 073 221 335
Skattetrekk og andre trekk 0 2 367
Utbytte 8 700 000 700 000
Annen kortsiktig gjeld 661 13 626
Sum kortsiktig gjeld 942 920 951 916

Sum gjeld 942 920 951 916

Sum egenkapital og gjeld 5 344 799 5 369 494

                                        
                                        

Skien, den       /        2019

Stein Jaran Fredriksen
Styrets leder / Daglig leder

Ole Johan Olsen
Styremedlem
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Note 1

Noter til regnskapet for 2018

Myren Næringsbygg AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

Leieinntekter inntektsføres i takt med opptjening.

Følgende klassifiserings- og vurderingsprinsipper er anvendt: 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år, samt poster som knytter seg 

til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler / langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 

nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å 

være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer:

Kundefordringer og andre fordringer er bokført til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap.

Varige driftsmidler:

Anleggsmidler er bokført til historisk anskaffelseskost. Driftsmidlene avskrives årlig lineært med grunnlag i 

driftsmidlets økonomiske levetid. 

Skatt:

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både årets betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er 

beregnet med 22% av de midlertidige forskjellene som er mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i 

regnskapet. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er 

utlignet og nettoført. 
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Noter til regnskapet for 2018

Myren Næringsbygg AS

Note 2 Lønnskostnader 

Lønnskostnader består av følgende poster: 2018 2017

9 900 32 433

2 048 4 572

Overført prosjekt / varekostnad -12 226 -37 283

278 278

0 0

0,1 0,1

Daglig leder Styret

0 0

0

Note 3 Varige driftsmidler 
Tomt

Forretnings-

bygg

Faste tekn. 

installasjoner Sum

Anskaffelseskost 01.01. 916 240 5 162 504 513 196 6 591 940

Tilgang 0 0 0 0

Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12. 916 240 5 162 504 513 196 6 591 940

 

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 0 -2 821 905 -260 700 -3 082 605

Balanseført verdi pr. 31.12. 916 240 2 340 599 252 496 3 509 335

 

Årets ordinære avskrivninger 103 200 51 300 154 500

Avskrivningssatser (lineær) 2 % 10%  

Note 4

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt   2018

0

Balanseført 

verdi pant

3 509 335

Pantstillelser og lignende Gjeld sikret ved     

pant

Eiendeler stilt som sikkerhet

0Gjeld til kredittinstitusjoner Tomter, bygninger

Revisor

Langsiktig gjeld / pantstillelser og garantier 

Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 13 230. I tillegg kommer andre konsulenttjenester med 

kr 2 205.

Annen godtgjørelse

Selskapet er i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon, ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning.

Godtgjørelser

Lønn

Lønninger

Folketrygdavgift

Andre lønnskostnader

Sum lønnskostnader

Antall årsverk

Gjeld til kredittinstitusjoner
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Noter til regnskapet for 2018

Myren Næringsbygg AS

Note 5

2017 2018 2017

0 0 0

0 0 0

Øvrig langsiktig gjeld

2017 2018 2017

0 0 0

0 0 0

Note 6

Selskapets aksjonærer er: Eierandel    Verv i selskapet

Telemark Vestfold Holding II AS 100 %

Daglig leder i Telemark Vestfold Holding II AS er daglig leder og styrets leder i Myren Næringsbygg AS.

Styrets leder i Telemark Vestfold Holding II AS er styremedlem i Myren Næringsbygg AS.

Note 7 Skattekostnad 

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller / utsatt skatt 

 01.01.2018 31.12.2018 Endring

Anleggsmidler -173 660 -199 830 26 170

Netto forskjeller -173 660 -199 830 26 170

Midlertidige forskjeller som ikke kan utlignes 0 0 0

Sum midlertidige forskjeller -173 660 -199 830 26 170

Beregnet utsatt skatt/skattefordel -39 942 -43 963 4 021

Årets skattekostnad og spesifikasjoner over forskjellen mellom

det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag

2018 2017

Ordinær resultat før skattekostnad 891 353 906 835

+/- Permanente forskjeller 185 -231

+/- Årets endring i midlertidige forskjeller 26 170 15 625

Årets skattegrunnlag 917 708 922 229

Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 23% 211 073 221 335

+/- Endring i utsatt skatt -4 021 -2 013

Skattekostnad i resultatregnskapet 207 052 219 322

Betalbar skatt i skattekostnaden 211 073 221 335

Betalbar skatt i balansen 211 073 221 335

0Sum

2018

Leverandørgjeld

Kundefordringer

2018

0Foretak i samme konsern

Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Andre fordringer

Selskapets aksjekapital er på kr 1 000 000 fordelt på 1 000 aksjer à kr 1 000.

Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

0Sum

Foretak i samme konsern 0
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Noter til regnskapet for 2018

Myren Næringsbygg AS

Note  8 Egenkapital  

Aksje-              

kapital Overkurs

Annen   

egenkapital SUM

1 000 000    1 504 929     1 912 649         4 417 578

1 000 000    1 504 929     1 912 649         4 417 578           

684 301            684 301              

-700 000           -700 000            

1 000 000    1 504 929     1 896 950         4 401 879           

Note 9

Årets resultat

Foreslått utbytte

Pr. 31.12.2017

Pr. 31.12.2018

Før årets resultatdisponering

Egenkapital

Bundne midler 

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 1. Skyldig skattetrekk pr. 31.12 utgjør kr 0. 
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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 
Myren 28      gnr 1 bnr 798 

3718 Skien       knr 0806 

Rapportdato           Befaringsdato 

16.05.2019              15.05.2019 

http://metiri.no/
mailto:Knut@metiri.no
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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 
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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. 

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: Myren Næringsbygg AS  

Takstingeniør: Knut Røer NITO Takst 

Rapportansvarlig: Knut Røer 

Befaringsdato: 15.05.2019 

Tilstede: Opplysninger gitt av Stein Jaran Fredriksen  

Værforhold: sol + 15 grader.  

http://www.metiri.no/
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Eiendomsdata 
Hjemmelshaver(e): Myren Næringsbygg AS  

Tomteareal: 2 217,7  kvm  

Type tomt: Eiet 

Matrikkel: Gnr. 1 Bnr. 798 

Adresse: Myren 28 – 3718 Skien 

 

Dokumentkontroll 
Dokument Dato 

Utskrift grunnboken 15.05.2019 

Målebrev/situasjonskart 14.05.2019 

Tegninger * N/A 

Oversikt serviceavtaler gjengitt på befaring 15.05.2019 

IK nødlys, ledelys* 03.04.2018 

Serviceavtale slukkeutstyr N/A 

Serviceavtale Ventilasjon 13.06.2006 – Fornyet muntlig 
FDV** 2016 

 

* (O-planer er ikke oppdatert) 

** FDV mapper for SD-anlegg står på bygget og er gjennomgått. Øvrig FDV mangler, dette har 

sammenheng med alder på bygget.  
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Konklusjon 
Rapporten omhandler kontorbygg med opprinnelse fra ca. 1990. Det er foretatt noe tilpasninger 

gjennom tiden som følge av utleie av deler av arealene til flere mindre leietagere. Del i 1. etg. 

utleid til meglerforetak ble oppgradert i 2013.  

Bygget er oppført med stål chassis og vegger med bindverk i tre, som er kledd med stående 

treklendinhg og forblendet med teglstein.   

Eiendommen fremstår som godt bygget og greit 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.  

- Det er observert noe mindre råte i kledning stedvis, spesielt ned mot vannbrett o.l., 

skyldes også at det ikke er luftespalte i overgang mot vannbrett.  

- Det er noen skader i teglstein, samt noen manglende pussfuger på tegl. Overdekning 

over vinduer er stedvis skadet og armering ligger blottlagt.  

- Det er generelt en del avskalling av lakk/belegg på beslag og takrenner, noe rust samt 

flere bulker og skader etter mekanisk påkjenning.  

- Takstein er preget av elde og slitasje med noe mosevekst.  

 

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 

Elektro – Internkontroll (termografering) Telemark Elektro AS 

Ventilasjonsanlegg Caverion 

Brannslukking N/A 

Tyverialarm Nokas AS 

Brannalarm N/A 
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Bygninger på eiendommen 
Type bygg: Næringseiendom  

Byggeår: ca. 1990 

 

 

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. 

 

Kontor 

Etasje BTA(bruttoareal) BRA (bruksareal) Rombenevnelse 

1. 506 475 Inngang, trapperom, tekjøkken. 5 toalettrom, bøttekott, 2 
kontorlokaler med diverse kontorer, møterom, arkiv/data, 
o.l.  

2. 476 450 Inngang, spiserom med kjøkken. 2 toalettrom, bøttekott, 
kontorlokale med diverse kontorer, møterom, arkiv/data, 
o.l. 

Sum 982 925  
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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: 2 

Beskrivelse 

Drenering etablert ved byggeår, antatt med drenerende masser. 

Vurdering  

Det er ikke avdekket avvik på befaringstidspunkt utover at det ikke er foretatt tiltak med 

overvann der terreng heller inn mot bygget.   

Tiltak/konsekvens 

Tiltak ifm med overvann mot bygget fra skråninger bør påregnes utført.  

Levetid 

Antatt normal levetid for drenering er 20-60 år. 

 

 

 



 
 

Side 11 av 17 
 

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 bindverk av tre. Fasader er forblendet med 

teglstein på deler av 1. etg. og stående trekledning på øvrige deler.  

Vurdering 

Det er stedvis råte i kledning, spesielt mot vannbrett o.l.  

Kledning ligger stedvis nær terreng. Kledning ligger tett mot vannbrett o.l. her bør det være en 

luftspalte.  

Tresøyler er plassert ned i terreng stedvis.  

Det er løse fuger stedvis i teglforblending. Det er skader i overdekning over vinduer med synlig 

armering o.l.  

Det er ellers ikke observert avvik av betydning på befaringsdagen.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak med stedvise utbedringer må påregnes.  

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: 2 

Beskrivelse 

Vinduer med isolerglass i trekarmer, fra 1990.  

Inngangsdør av alu med isolerglass fra 2013/1990.   

Terrassedør av tre med isolerglass, i trekarmer fra 1990.  

 

Vurdering  

Vinduer og dører fungere tilfredsstillende men det er observert generelt preg av elde og slitasje.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak med stedvise utbedringer må påregnes.  

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 

Takkonstruksjoner antatt oppført med prefabrikerte tretakstoler. Oppløft o.l. dels plassbygget.   

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: 2 

Beskrivelse 

Taktekking med Dobbelkrummet betongtakstein fra 1990. Snøfangere på siden av oppløft.   

Vurdering  

Det er observert generelt preg av elde og slitasje samt mosevekst.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak med stedvise utbedringer samt gjerne vask og impregnering/maling av stein bør 

påregnes.  

 

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: 2 

Beskrivelse 

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

Vurdering  

Det er observert flere skader og bulker i renner og nedløp samt rust og avskalling flere steder.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak med utbedringer/utskiftinger må påregnes.  

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 for det meste laminat, tepper og belegg på øvrige arealer.  

Vegger har malte plater og malt glassfiberstrie.  

Himlinger med nedsenkede letthimlinger og avsatt plass for tekniske installasjoner samt malte 

gipsplater.   

 

Vurdering  

Det er kun observert normal elde og slitasje, men preg av at de fleste overflater begynner å få 

relativt høy alder.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak ved leietagertilpasninger/utskiftinger bør påregnes.   

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

negative avvik. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Etasjeskillere er etablert med bjelkelag av tre på bærende elementer av stål midt i bygget.  

Vurdering  

Det er ikke avdekket avvik av betydning på befaringsdagen.  

 
Toalettrom i bygget, totalt 7 stk.  
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Det er 5 toalettrom i 1. etg og 2 toalettrom i 2. etg. som er innredet med servant og toalett. Det 

er avtrekk i rommene med tilluft med unntak av rommene i meglerlokale som mangler tilluft. 

Det er belegg på gulv og malt strie på vegger. Rommene ble bygget i 1990 med unntak av 

rommene i meglerlokale som opplyses at er fra 2013.   

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 hvite fronter, opplegg for oppvaskmaskin og utslagsvask. Det 

er laminat på gulvene. Innredning o.l. antas å være fra 1990.  

Det er et tekjøkken i 1. etg. i meglerlokale, dette er fra 2013. Innredet med slette fronter, 

utslagsvask og belegg på gulv.  

Det er et kjøkken i 1. etg. i kontorlokale, dette er fra 1990. Innredet med slette fronter, 

utslagsvask og fliser på gulv.  

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

TG: 1 

Beskrivelse 

Trapper er bygget av tre med laminat i trinn. Trappen er fra 1990.   

Vurdering  

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

Levetid 

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

 

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: 2 

Beskrivelse 

Vannrør med inntak i plast. Stoppekran og vannmåler i vindfang meglerlokale, bak skapdør i 

vegg. Rør i bygget av kobber.  

Avløpsrør i plast  fra 1990, opplyst offentlig tilknyttet.  

Varmtvannsbereder på 200 liter fra 1990 plassert i innkassing kontor 1. etg. Med 

ekspansjonsventil korrekt tilknyttet avløp.  

 

Vurdering  

Det ble ikke påvist funksjonssvikt på befaringsdagen. Som følge av alder på de fleste 

komponenter kan man ikke utelukke behov for stedvise utskiftninger, dette som del av det 

normale vedlikeholdsbehovet.  

Tilstandsgrad 2 satt som følge av alder på deler av anlegget.  

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. 
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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 2. etg, på ventilasjonsrom. Hovedkurs er innstilt på 400 amp. 

Stiger til underfordeler for hvert plan (tavle UF A-B-C), det er 230 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 ventilasjonsanlegget.  

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. I kontorene er disse merket som ikke godkjent, ukjent 

årsak, antatt behov for slangebytte.   

Det er installert brannvarslingsanlegg i bygget med sentral ved hovedinngangen. Anlegget er fra 

1990, og fremstår med preg av alder.  

Ventilasjonsanlegg er fra 1990 og består av 3 kjølemaskiner integrert i aggregat med utedeler på 

vegg. Varmebatteri og varmeveksler. Anlegget er i drift. Anlegget står på ventilasjonsrom i 2. etg.  

Det er montert luft til luft varmepumpe for serverrom i meglerlokalet. Det er i tillegg en luft til 

luft varmepumpe på ventilasjonsrom som ikke er i bruk. Samme sted er det fuktmerker i tak, 

antatt gamle kondensskader.  

Det er 3 brannslanger i bygget.  

 

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. 

 

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 og plenarealer.  

Det er etablert en del prydbusker og beplantning langs yttervegger.   

Vurdering  

Det er ikke observert avvik av betydning på befaringsdagen utover normal elde, med unntak av 

at terreng faller mot bygget på to sider.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for terrengtilpasninger bør vurderes.  
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MEGLERSTANDARD OKTOBER 2015 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG.  

Utkast 23.05.2019 av Q4 Næringsmegling AS ved [forfatter]. Q4 Næringsmegling AS har ikke undersøkt skatte-, avgifts- 

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

undertegnes av selger og kjøper. 

Det er gjort endringer i malen som oversendes på anmodning. 

 

KJØPEKONTRAKT 

mellom 

Telemark Vestfold Holding 11 AS 

og 

[Kjøper] 

vedrørende salg av aksjene i 

Myren Næringsbygg AS 
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1. PARTENE OG EIENDOMMEN 

Telemark Vestfold Holding 11 AS, org.nr. 814 304 302, (Selger) eier 100 % av aksjene 

(Aksjene) i Myren Næringsbygg AS, org.nr. 986 979 808, (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 Myren 28, gnr. 1, bnr. 798  med påstående bygninger og anlegg i Skien 

kommune (Eiendommen). 

2. KJØPESUMMEN 

2.1 Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen 

Kjøpesummen for Aksjene (Kjøpesummen) er: 

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

med tillegg av: 

(b) kontanter og fordringer i Selskapets balanse, 

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

Overtakelse), 

og med fradrag for: 

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

skatt og avsetning for tap på fordringer, og 

(e) NOK [●], som utgjør et omforent, fast vederlag som kompensasjon for differansen 

mellom Eiendomsverdien (fratrukket omforent tomteverdi) og Eiendommens 

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

etter fradrag for antatt markedsverdi på tomten NOK     , og Eiendommens 

skattemessige avskrivningsgrunnlag per Overtakelse (inkludert beregnede 

avskrivninger frem til og med dagen for Overtakelse). 

2.2 Estimert Balanse og Estimert Kjøpesum samt innfrielse av Selskapets lån 

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

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

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

anvendt og for øvrig som følger:  

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

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

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

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

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

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

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

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

bruttoposter under eiendeler og gjeld.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dagen for Overtakelse. 

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

fremgår av restgjeldsoppgaven. 

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

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

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

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

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

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

2.3 Revidert Balanse og Revidert Kjøpesum 

Senest 45 dager etter Overtakelse skal Selger sende til Kjøper: 

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

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

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

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

styremedlemmer umiddelbart før Overtakelse, 

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

forenklet revisorkontroll av Revidert Balanse, og 

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

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

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

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

Hvis Kjøper fremmer innsigelse mot Kjøpesumsberegningen innen fristen og partene ikke 

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

fellesskap oppnevner og bekoster, fastsette Kjøpesumsberegningen med bindende og 

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

etter at revisor er oppnevnt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tilgang til all den informasjon om Selskapet som revisor krever. 

Hvis Revidert Kjøpesum avviker fra Estimert Kjøpesum skal 

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

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

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

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

forfall løper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. 

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

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

2.4 Forsinket betaling 

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

skal skyldneren betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra forfall til 

betaling skjer. 

3. OVERTAKELSE, RISIKOOVERGANG OG OPPGJØR 

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

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

garantiene som gis per Overtakelse. 

Oppgjøret under denne avtalen skal gjennomføres i samsvar med oppgjørsavtalen i 

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

oppgjørsavtalen. 

4. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV AVTALEN  

4.1 Kjøpers betingelser 

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

oppfylt eller frafalt av Kjøper:  

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

som utgjør vesentlig brudd på Selgers forpliktelser etter denne avtalen. 

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 [, likevel slik at Kjøper [og 

Selger] står helt fritt til å gjøre gjeldende forbeholdene i punkt 4.11.1, 1.1 eller 4.21.1.]  

4.4 Betydningen av at avtalen bortfaller 

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

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

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

annen part likevel gjøre gjeldende erstatningskrav som følge av avtalebruddet. 

5. SELGERS PLIKTER FØR OVERTAKELSE 

Frem til Overtakelse skal Selger sørge for: 

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

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

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

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

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

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

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

samtykke. 

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

(e) Å holde Eiendommen fullverdiforsikret. 



 

#5140862/13 6 (12) 

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

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

arbeidene som er omtalt i vedlegg [●], blir ferdigstilt før Overtakelse for Selskapets 

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

6. SELGERS ANSVAR ETTER KJØPSLOVEN, MV. 

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

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

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

nevnt i § 19 (1) bokstav b. 

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

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

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

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

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

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

ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven. 

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

som skyldes forhold på Selgers side. 

7. SELGERS GARANTIER 

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

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

avtalen: 

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

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

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

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

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

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

registrert der. 

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

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

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

utover det som fremgår av Revidert Balanse. 

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

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

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



 

#5140862/13 7 (12) 

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

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

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

dekket av avsetninger i Revidert Balanse.  

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

den dokumentasjon som etter gjeldende merverdiavgiftsregelverk er påkrevd for 

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

anskaffelser som etter gjeldende regelverk utløser justeringsplikt for merverdiavgift 

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

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

ansatte eller pensjonsforpliktelser. 

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

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

de som er angitt i vedlegg 4. 

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

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

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

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

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

leierne. 

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

utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende 

reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen. 

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

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

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

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

grunn til å være uvitende om på dette tidspunktet. 

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

8. BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR 

8.1 Kjøpers kunnskap 

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

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

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

begrensningen i Selgers ansvar gjelder ikke ved brudd på punkt 7 bokstav (e) og (f) (om skatt 
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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 NOK [●], og det skal ses bort fra slike brudd ved vurderingen av om 

beløpsgrensen i bokstav (b) nedenfor er nådd. 

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

NOK [●], men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har Kjøper 

rett til erstatning eller prisavslag fra første krone. 

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

ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved brudd på de Fundamentale Garantiene. 

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

ved brudd på andre punkter i denne avtalen. 
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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 Betydningen av ansvarsbegrensningene for Eiendomsverdien 

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

ansvar etter punkt 6, 7 og 8. 

9. BEFØYELSER VED BRUDD PÅ AVTALEN 

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

misligholdsbeføyelser etter kjøpsloven gjeldende hvis den annen part bryter avtalen, 

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

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

til å utføre retting etter kjøpsloven § 36. 

10. SELGERS SKADESLØSHOLDELSE 

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

springer ut av: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

denne skadesløsholdelsen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 dager etter at 

fordringen forfalt, gir Selger skriftlig melding om at han skal overta fordringen. 
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(c) [Benyttes hvis Kjøper har gjennomført en due diligence før signering og har funnet 

noe som foranlediger en særskilt skadesløsholdelse.] 

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

holdelsene i dette punkt 10. 

11. OPPSTILLING OVER JUSTERINGSPLIKTIGE/-BERETTIGEDE ANSKAFFELSER  

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

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

som inneholder de opplysninger som i henhold til gjeldende merverdiavgiftsregelverk er 

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

lingen), jf. vedlegg 7./ Selger har opplyst at Selskapet ikke har hatt anskaffelser som er 

justeringspliktige/-berettigede i henhold til reglene for justering av inngående 

merverdiavgift på kapitalvarer. 

12. FULLSTENDIG AVTALE 

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

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

avtalen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inngåelsen eller oppfyllelsen av denne avtalen med vedlegg. 

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

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

avtale med de Beskyttede Personer. 

14. MEDDELELSER 

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

følgende adresser: 

For Selger: [●] 

For Kjøper: [●] 

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

Q4 Næringsmegling AS v/ Ola Larsen, ol@q4.no 
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15. LOVVALG OG TVISTELØSNING 

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

et annet lands rett. 

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

rettergang med [●] som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente domstoler i henhold til 

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

16. VEDLEGG 

Vedlagt følger: 

1. Firmaattester for Selger, Kjøper og Selskapet  

2. Siste avlagte årsregnskap, pantattest og vedtekter for Selskapet  

3. Estimert Balanse og estimert kjøpesumsberegning  

4. Grunnboksutskrifter 

5. Leiekontrakter med vedlegg 

6. Prospekt med vedlegg 

7. Justeringsoppstillingen 

8. Oppgjørsavtale 

9. [Datarom på DVD/minnepinne] 

17. UNDERSKRIFT 

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

Næringsmegling AS beholder ett hver. 

[sted], [signeringsdato] 

For Selger:  Telemark Vestfold 

Holding 11 AS 

 for Kjøper: [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

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

 

for Myren Næringsbygg AS 
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[Selskapets repr.]  
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VEDLEGG 7  

JUSTERINGSOPPSTILLINGEN 

Følgende justeringspliktige/justeringsberettigede kapitalvarer foreligger per Overtakelse: 

[Ta inn angivelse av hvilken kapitalvare det gjelder]  

Fullføringstidspunkt/anskaffelsestidspunkt [Dato]  

Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift NOK [●] 

Total merverdiavgift NOK [●] 

Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen NOK [●] 

Selskapets fradragsrett ved anskaffelsen [●] % 

Selskapets fradragsrett per Overtakelse [●] % 

Årlig justeringsbeløp NOK [●] 

 

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



 

#5140862/13 

 
VEDLEGG 8 

OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 

1 OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN 

Telemark Vestfold Holding 11 AS, org.nr. 814 304 302, (Selger) og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], 

(Kjøper) har i dag inngått avtale (Avtalen) om salg av aksjene i Myren Næringsbygg AS, org. nr. 986 

979 808.  

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

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

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

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

finne sted etter punkt 2.3 i Avtalen. 

Det er avtalt at Overtakelse skal skje [overtakelsesdato]. 

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

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

Oppgjørsansvarlig.   

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

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

er tinglyst. 

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

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

halvparten av rettsgebyret utbetales ikke. 

2 HANDLINGER FØR OVERTAKELSE 

Før Overtakelse skal partene oppfylle forpliktelsene i dette punkt 2: 

 Handling Ansvarlig Frist Status 

2.1  Utstede og sende til tinglysing et sikrings-

dokument på Eiendommen pålydende 110% av 

Eiendomsverdien til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Sikringsdokumentet skal tjene som sikkerhet for 

ethvert krav som tilkommer Kjøper eller Kjøpers 

långiver i tilknytning til Avtalen (herunder lån til 

Kjøper fra Kjøpers långiver) og forby Selskapet å 

avhende, pantsette eller på annen måte råde 

over Eiendommen uten samtykke fra 

Oppgjørsansvarlig. Sikringsdokumentet er 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

effektivt så langt gjeldende rett tillater det. 

2.2  Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

aksjeeierboken som angitt i Bilag 1med de der 

angitte heftelser til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 

 

2.3  Levere til Oppgjørsansvarlig en original fullmakt 

som angitt i Bilag 2 der Selskapet gir Kjøper rett 

til å pantsette Eiendommen til Kjøpers långiver, 

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

(Långiveren). Oppgjørsansvarlig skal ikke 

utlevere fullmakten til Kjøper før oppgjøret er 

gjennomført. Kjøper skal sørge for at 

panteretten til Långiveren bare kan gjøres 

gjeldende så langt gjeldende rett tillater det. 

Selger/ 

Selskapet 

Senest 10 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.4  Levere til Oppgjørsansvarlig korrekt signerte og 

bekreftede pantedokumenter over Eiendommen 

utstedt til Långiveren og en erklæring der 

Långiveren påtar seg å avlyse pante-

dokumentene hvis Overtakelse, uavhengig av 

årsak, ikke finner sted. 

Kjøper Senest 10 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.5  Innhente eventuelle samtykker som er 

nødvendige for å tinglyse pantedokumentene til 

Långiveren.  

Selger/ 

Selskapet 

Senest 8 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.6  Forutsatt at punkt 2.3 til og med punkt 2.5 er 

oppfylt, sende pantedokumentene til fordel for 

Långiveren til tinglysing. 

Oppgjørs-

ansvarlig 

Senest 7 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.7  Innhente bekreftelser (Restgjeldsoppgaven) fra 

kreditorene under Lånene som angir eksakt 

størrelse på Lånene per Overtakelse, og hvor 

kreditorene bekrefter at alle deres panteretter 

over Eiendommen, [Aksjene] og øvrige eiendeler 

som tilhører Selskapet, vil slettes ved mottak av 

de beløp som fremgår av Restgjeldsoppgaven. 

Selger/ 

Oppgjørs-

ansvarlig 

5 dager før 

Overtakelse 

 

2.8  Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig en 

oppdatert estimert kjøpesumsberegning som 

angitt i punkt 2.2 i Avtalen, der Lånene og 

Estimert Kjøpesum er justert for beløpene i 

Selger 5 dager før 

Overtakelse 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

Restgjeldsoppgaven. 

2.9  Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

styreprotokoll som angitt i Bilag 3.  

Selger/ 

Selskapet 

Senest kl. 09.00 

ved 

Overtakelse 

 

 

3 HANDLINGER VED OVERTAKELSE 

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

forpliktelser etter Oppgjørsavtalen punkt 2 og sikringsdokumentet og eventuelle pantedokumenter 

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

bestemmelsene nedenfor ved Overtakelse: 

 Handling Ansvarlig Frist Status 

3.1  Levere til Oppgjørsansvarlig en melding som 

angitt i  Bilag 4 om at Aksjene er overtatt av 

Kjøper [, og at Aksjene er pantsatt på første 

prioritet til Långiveren]. 

Selger og 

Kjøper 

Senest kl. 

09.00 ved 

Overtakelse 

 

3.2  Levere til Oppgjørsansvarlig Selskapets originale 

aksjeeierbok som angitt i Bilag 5, der Kjøper er 

innført som eier av Aksjene. 

Selger/ 

Selskapet 

Senest kl. 

09.00 ved 

Overtakelse 

 

3.3  Sørge for at Estimert Kjøpesum [, Selgerlånet og 

Lånene] er disponibelt på Oppgjørskontoen. 

Kjøper Senest kl. 

11.00 ved 

Overtakelse 

 

 

4 PLIKTENE TIL OPPGJØRSANSVARLIG VED OVERTAKELSE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6 OPPGJØRET GJENNOMFØRES IKKE SOM AVTALT 

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

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

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

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

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

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

Oppgjørskontoen så fremt Långiveren bekrefter at pantedokumentene tinglyst til fordel for 

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

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

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

urådighetserklæringen i aksjeeierboken. 

7 ENDRING AV STYRET MV. ETTER OVERTAKELSE 

Kjøper skal umiddelbart etter Overtakelse avholde ekstraordinær generalforsamling i Selskapet hvor 

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

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

8 SLETTING AV SIKRINGSDOKUMENT, URÅDIGHETSERKLÆRING OG PANTERETT 

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

Oppgjørsansvarlig sende sikringsdokumentet til sletting og be Selskapet slette urådighetserklæringen 

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

*** 

[sted], [signeringsdato] 

 

for Telemark Vestfold Holding 11 

AS 

 for [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 
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for Myren Næringsbygg AS  for Q4 Næringsmegling AS 

[Selskapets repr.]   

 
 

Bilag:  

1. Aksjeeierbok for Selskapet ved signering av Avtalen 

2. Fullmakt til å pantsette Eiendommen fra Selskapet til Kjøper 

3. Styreprotokoll for Selskapet 

4. Melding om erverv av aksjene i Selskapet 

5. Aksjeeierbok for Selskapet ved Overtakelse 

6. Generalforsamlingsprotokoll for endring av styret mv. 
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Bilag 1 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

MYREN NÆRINGSBYGG AS 

Org.nr. 986 979 808 

Aksjeeiere i alfabetisk 
rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall 
aksjer 

Heftelser/merknader Innført dato 

Telemark Vestfold Holding 11 AS  
Myren 28, 3718 Skien 

814 304 302 1-1000]
1) 

1000 
1) 

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

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

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

1) 
[signeringsdato] 

 

[Sted], [signeringsdato] 

for Myren Næringsbygg AS 

[Selskapets repr.]  
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Bilag 2 

FULLMAKT TIL PANTSETTELSE 

Myren Næringsbygg AS, org.nr. 986 979 808, 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. 1,, bnr. 798, fnr. , snr.  i Skien  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 Myren Næringsbygg AS 

 

[Selskapets repr.] 

 

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

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

[Sted], [dato] 

 

 

 

 

 

 
 

Vitnes underskrift 

 

 

Vitnes underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Adresse Adresse 
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Bilag 3 

PROTOKOLL FRA  

STYREMØTE 

I 

MYREN NÆRINGSBYGG AS 

(Selskapet) 

 

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

betryggende å avholde telefonstyremøte den []] 

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

Det fremkom ingen innsigelser mot behandlingsmåten, innkallingen eller dagsordenen. 

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

(Kjøper) erverver alle aksjene i Selskapet. 

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

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

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

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

vegne av Selskapet samt oppdatere og signere aksjeeierboken for Selskapet. 

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

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

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

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

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

generalforsamlingen i Selskapet måtte beslutte det.  

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

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

*** 

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

[Selskapets repr.] 



 

#5140862/13 

Bilag 4 

 

Til styret i Myren Næringsbygg AS, org.nr. 986 979 808 

 

 

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 Myren Næringsbygg 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 Myren Næringsbygg 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 Myren Næringsbygg AS iht. kjøpekontrakt 

datert [signeringsdato]. 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for Telemark Vestfold Holding 11 AS 

[Selgers repr.] 
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Bilag 5 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

MYREN NÆRINGSBYGG AS 

Org.nr. 986 979 808 

Aksjeeiere i alfabetisk rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

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

[Kjøper]2) 

[Forretningsadresse] 
[org.nr. Kjøper]2) 1-10001) og 

2) 
1000 2) 

Aksjene er pantsatt på første prioritet 

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

bank], med adresse [].
1)

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

1) [signeringsdato] 

2) 

[overtakelsesdato] 

 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for Myren Næringsbygg AS 

[Selskapets repr.]  
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PROTOKOLL 

FOR 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

MYREN NÆRINGSBYGG AS 

 

Den [overtakelsesdato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Myren Næringsbygg AS, 

org.nr. 986 979 808, i selskapets lokaler. 

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

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

fullmakt]. 

Til behandling forelå følgende: 

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

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

sammen med møtelederen.  

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 

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

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

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

3. Beslutning om ansvarsfrihet 

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

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

utstrekning som gjeldende rett tillater det. 

4. Endring av styret 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

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

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

5. Endring av revisor 

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

revisor.” 

6. Endring av vedtektene 

Generalforsamlingen vedtok at selskapets vedtekter heretter skal lyde: 

§ 1 

Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er Myren Næringsbygg AS. 

§ 2 

Forretningskommune 

Selskapet har sitt forretningskontor i [●]. 

Hvis styret bestemmer det, kan generalforsamlingen avholdes i [●]. 

§ 3 

Selskapets virksomhet 

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

dermed står i forbindelse.] 

§ 4 

Aksjekapitalen 

Aksjekapitalen er NOK [●] fordelt på [●] aksjer hver pålydende NOK [●]. 

 

 

§ 5 

Samtykke til aksjeerverv. Forkjøpsrett 

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

aksjeloven. 

§ 6 

Signatur 

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

 

* * * 

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

[Kjøpers repr.]        [medundertegner] 
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FULLMAKT OG SAMTYKKE 

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

stemme for våre aksjer i Myren Næringsbygg 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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