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Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: TS22
Saksreferanse: TS22

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 1002, Bruksnummer 389, Seksjonsnummer 1 i 0704 TØNSBERG kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 15.05.2019 kl. 15.23
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 15.05.2019 kl. 15.23

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2001/328-1/91 08.01.2001 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 2 854 687
Omsetningstype: Fritt salg
Farmandgården AS
ORG.NR: 932 721 791

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:

1979/8027-1/91 28.12.1979 ERKLÆRING/AVTALE
Best. ang. vedlikehold,fremleie disp.rett.m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1979/8028-3/91 28.12.1979 ERKLÆRING/AVTALE
GJENSIDIG FORKJØPSRETT FOR SAMEIERNE VED SALG TIL
ANDRE ENN
LIVSARVINGER.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1981/2320-1/91 01.04.1981 ERKLÆRING/AVTALE
Avtale vedr. deling av inntekter og utgifter m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1982/4052-1/91 06.04.1982 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om benyttelse m.v. av trappehus med
inngang i
nybygget på gnr. 1002, bnr. 387
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 15.05.2019 15:23 – Sist oppdatert 15.05.2019 15:23
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



1989/4718-1/91 03.04.1989 ERKLÆRING/AVTALE
Best. ang. partenes forkj.rett.m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1995/10876-2/91 05.09.1995 ERKLÆRING/AVTALE
Diverse bestemmelser vedr adkomst og parkering på
bnr. 388
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1998/12103-1/91 09.10.1998 LEIEAVTALE
Leie fra dato : 01.10.1998
Leietid : 5 år
Leiebeløp : NOK 152 375 pr. år
Rettighetshaver: UNNEBERG TERJE
LØPENR: 4996525
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Kan ikke framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser

2009/2108-1/200 05.01.2009 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 3 500 000
Panthaver: HANDELSBANKEN
ORG.NR: 971 171 324
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNDATA

1979/8028-2/91 28.12.1979 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 203/1000
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 5 SEKSJONER

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

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

Gårdsnummer 1002, Bruksnummer 389, Seksjonsnummer 1 i 0704 TØNSBERG kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 15.05.2019 15:23 – Sist oppdatert 15.05.2019 15:23
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2



Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: TS22
Saksreferanse: TS22

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 1002, Bruksnummer 389, Seksjonsnummer 2 i 0704 TØNSBERG kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 15.05.2019 kl. 15.23
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 15.05.2019 kl. 15.23

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2019/508834-1/200 06.05.2019
21:00

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT

VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Uskifte
ANDERSEN ERNA
FØDT: 08.09.1935
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som
vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne
matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på
hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle
arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til
hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn
festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:

1979/8027-1/91 28.12.1979 ERKLÆRING/AVTALE
Best. ang. vedlikehold,fremleie disp.rett.m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1979/8028-3/91 28.12.1979 ERKLÆRING/AVTALE
GJENSIDIG FORKJØPSRETT FOR SAMEIERNE VED SALG TIL
ANDRE ENN
LIVSARVINGER.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1981/2320-1/91 01.04.1981 ERKLÆRING/AVTALE
Avtale vedr. deling av inntekter og utgifter m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1982/4052-1/91 06.04.1982 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om benyttelse m.v. av trappehus med
inngang i
nybygget på gnr. 1002, bnr. 387
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 15.05.2019 15:23 – Sist oppdatert 15.05.2019 15:23
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1989/4718-1/91 03.04.1989 ERKLÆRING/AVTALE
Best. ang. partenes forkj.rett.m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1995/10876-2/91 05.09.1995 ERKLÆRING/AVTALE
Diverse bestemmelser vedr adkomst og parkering på
bnr. 388
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2009/235269-1/200 01.04.2009 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 4 200 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNDATA

1979/8028-2/91 28.12.1979 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 203/1000
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 5 SEKSJONER

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

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

Gårdsnummer 1002, Bruksnummer 389, Seksjonsnummer 2 i 0704 TØNSBERG kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 15.05.2019 15:23 – Sist oppdatert 15.05.2019 15:23
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2



Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: TS22
Saksreferanse: TS22

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 1002, Bruksnummer 389, Seksjonsnummer 3 i 0704 TØNSBERG kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 15.05.2019 kl. 15.24
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 15.05.2019 kl. 15.23

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

1980/60-1/91 07.01.1980 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt
Farmandgården AS
ORG.NR: 932 721 791

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:

1979/8027-1/91 28.12.1979 ERKLÆRING/AVTALE
Best. ang. vedlikehold,fremleie disp.rett.m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1979/8028-3/91 28.12.1979 ERKLÆRING/AVTALE
GJENSIDIG FORKJØPSRETT FOR SAMEIERNE VED SALG TIL
ANDRE ENN
LIVSARVINGER.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1981/2320-1/91 01.04.1981 ERKLÆRING/AVTALE
Avtale vedr. deling av inntekter og utgifter m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1982/4052-1/91 06.04.1982 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om benyttelse m.v. av trappehus med
inngang i
nybygget på gnr. 1002, bnr. 387
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 15.05.2019 15:24 – Sist oppdatert 15.05.2019 15:23
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



1989/4718-1/91 03.04.1989 ERKLÆRING/AVTALE
Best. ang. partenes forkj.rett.m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1995/10876-2/91 05.09.1995 ERKLÆRING/AVTALE
Diverse bestemmelser vedr adkomst og parkering på
bnr. 388
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2009/2108-1/200 05.01.2009 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 3 500 000
Panthaver: HANDELSBANKEN
ORG.NR: 971 171 324
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNDATA

1979/8028-2/91 28.12.1979 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 233/1000
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 5 SEKSJONER

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

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

Gårdsnummer 1002, Bruksnummer 389, Seksjonsnummer 3 i 0704 TØNSBERG kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 15.05.2019 15:24 – Sist oppdatert 15.05.2019 15:23
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2



Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: TS22
Saksreferanse: TS22

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 1002, Bruksnummer 389, Seksjonsnummer 4 i 0704 TØNSBERG kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 15.05.2019 kl. 15.25
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 15.05.2019 kl. 15.23

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

1980/59-1/91 07.01.1980 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt
Farmandgården AS
ORG.NR: 932 721 791

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:

1979/8027-1/91 28.12.1979 ERKLÆRING/AVTALE
Best. ang. vedlikehold,fremleie disp.rett.m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1979/8028-3/91 28.12.1979 ERKLÆRING/AVTALE
GJENSIDIG FORKJØPSRETT FOR SAMEIERNE VED SALG TIL
ANDRE ENN
LIVSARVINGER.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1981/2320-1/91 01.04.1981 ERKLÆRING/AVTALE
Avtale vedr. deling av inntekter og utgifter m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1982/4052-1/91 06.04.1982 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om benyttelse m.v. av trappehus med
inngang i
nybygget på gnr. 1002, bnr. 387
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 15.05.2019 15:25 – Sist oppdatert 15.05.2019 15:23
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



1989/4718-1/91 03.04.1989 ERKLÆRING/AVTALE
Best. ang. partenes forkj.rett.m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1995/10876-2/91 05.09.1995 ERKLÆRING/AVTALE
Diverse bestemmelser vedr adkomst og parkering på
bnr. 388
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2009/2108-1/200 05.01.2009 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 3 500 000
Panthaver: HANDELSBANKEN
ORG.NR: 971 171 324
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNDATA

1979/8028-2/91 28.12.1979 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 127/1000
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 5 SEKSJONER

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

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

Gårdsnummer 1002, Bruksnummer 389, Seksjonsnummer 4 i 0704 TØNSBERG kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 15.05.2019 15:25 – Sist oppdatert 15.05.2019 15:23
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2



Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: TS22
Saksreferanse: TS22

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 1002, Bruksnummer 389, Seksjonsnummer 5 i 0704 TØNSBERG kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 15.05.2019 kl. 15.25
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 15.05.2019 kl. 15.25

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2019/508834-1/200 06.05.2019
21:00

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT

VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Uskifte
ANDERSEN ERNA
FØDT: 08.09.1935
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som
vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne
matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på
hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle
arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til
hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn
festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:

1979/8027-1/91 28.12.1979 ERKLÆRING/AVTALE
Best. ang. vedlikehold,fremleie disp.rett.m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1979/8028-3/91 28.12.1979 ERKLÆRING/AVTALE
GJENSIDIG FORKJØPSRETT FOR SAMEIERNE VED SALG TIL
ANDRE ENN
LIVSARVINGER.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1981/2320-1/91 01.04.1981 ERKLÆRING/AVTALE
Avtale vedr. deling av inntekter og utgifter m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1982/4052-1/91 06.04.1982 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om benyttelse m.v. av trappehus med
inngang i
nybygget på gnr. 1002, bnr. 387
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 15.05.2019 15:25 – Sist oppdatert 15.05.2019 15:25
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1989/4718-1/91 03.04.1989 ERKLÆRING/AVTALE
Best. ang. partenes forkj.rett.m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0704 GNR: 1002 BNR: 389

1995/10876-2/91 05.09.1995 ERKLÆRING/AVTALE
Diverse bestemmelser vedr adkomst og parkering på
bnr. 388
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2009/235269-1/200 01.04.2009 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 4 200 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNDATA

1979/8028-2/91 28.12.1979 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 5
Formål: Næring
Sameiebrøk: 234/1000
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 5 SEKSJONER

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

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

Gårdsnummer 1002, Bruksnummer 389, Seksjonsnummer 5 i 0704 TØNSBERG kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 15.05.2019 15:25 – Sist oppdatert 15.05.2019 15:25
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2





























 

  

 



















































BILAG FAYES GATE 5 – FARMANDSGÅRDEN ANS/WNA 
EIENDOM AS OG FARMANDSGÅRDEN AS 

 

 
 

1 GRUNNBOK OG SERVITUTTER 
2 INFOLAND TØNSBERG KOMMUNE 
3 LEIEOVERSIKT OG LEIEKONTRAKTER 
4 TILSTANDSRAPPORT/SERVICEAVTALER MM 
5 SELSKAPSINFORMASJON  
6 AKSJEKJØPEKONTRAKT  

ts
Highlight



Tønsberg kommune

Bygningsinformasjon
MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

704 - Tønsberg kommune 1002 389 0 1

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

Butikk/forretningsbygning 162123440 0 Tatt i bruk Varehandel, reparasjon av motorvogner 0 0 0 0

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6570859 Øst: 580339 System: EPSG:32632 Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

TB-Tatt i bruk 22.01.2008

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Fayes gate 5 1002 389 0 1

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

Butikk/forretningsbygning 162126679 0 Tatt i bruk Varehandel, reparasjon av motorvogner 0 0 0 0

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6570860 Øst: 580348 System: EPSG:32632 Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

TB-Tatt i bruk 22.01.2008

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Fayes gate 5 1002 389 0 1

 

Merk at relevant bygningsinformasjon også kan være registrert på hovedeiendommen. 

 

16.05.2019 11:00:28 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 1 av 2



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

 

Det tas forbehold om feil og mangler. 

KOMMENTARFELT:

 

16.05.2019 11:00:28 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 2 av 2



Tønsberg kommune

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

704 - Tønsberg kommune 1002 389 0 1 Seksjon FAYESGATE 5 SEKSJON 1 Ja 0 0 1-Målebrev

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

05.02.1969 Nei Nei 203/1000

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt

162123440 Butikk/forretningsbygning Varehandel, reparasjon av
motorvogner

Tatt i bruk 0 0 0

162126679 Butikk/forretningsbygning Varehandel, reparasjon av
motorvogner

Tatt i bruk 0 0 0

ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Fayes gate 5 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4,
4, 5, 5

Nord: 6570859
Øst: 580339
System: EPSG:32632

Tettsted 2521-Tønsberg
Valgkrets 10-TØNSBERG
Grunnkrets 906-SENTRUM NORD
Kirkesogn 04010101-Tønsberg Domkirke
SKOLEKRETS 14-TRÆLEBORG
Postnummerområde 3110-TØNSBERG

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn Referanser

V-Forretning/Sentrum

TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter
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ANLEGGSPROJEKSONSFLATER
Areal Representasjonspunkt Hovedflate Medium 

 

 

Seksjonen tilhører følgende hovedeiendom:

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

704 - Tønsberg kommune 1002 389 0 0 Grunneiendom FAYESGATE 5 Ja 278,2 279 1-Målebrev

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

05.02.1969 Nei Nei Ja 5 Nord: 6570859,15 Øst: 580341,06 System: EPSG:32632

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Kart- og delingsforretning 03.05.2011 03.05.2011 1002/259 0

1002/395 0

1002/185 0

1002/127 0

1002/54 0

1002/309 0

1002/123 0

1002/293 0

1002/387 0

1002/188 0

1002/132 0

1002/440 0

1002/586 0

1002/217 0

1002/435 0

1002/500 0

1002/402 0

1002/164 0

1002/133 0

1002/386 0
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1002/344 0

1002/13 0

1002/572 0

1002/216 0

1002/442 0

1002/171 0

1002/529 0

1002/46 0

1002/185 0

1005/7 0

1002/60 0

1002/431 0

1002/254 0

1002/209 0

1002/44 0

1002/5 0

1002/285 0

1002/151 0

1002/126 0

1002/207 0

1002/61 0

Nymatrikulering 05.02.1969 Mottaker 1002/389 279

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt

162123440 Butikk/forretningsbygning Varehandel, reparasjon av
motorvogner

Tatt i bruk 0 0 0

162126679 Butikk/forretningsbygning Varehandel, reparasjon av
motorvogner

Tatt i bruk 0 0 0

ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Fayes gate 5 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4,
4, 5, 5

Nord: 6570859
Øst: 580339
System: EPSG:32632

Valgkrets 10-TØNSBERG
Postnummerområde 3110-TØNSBERG
Kirkesogn 04010101-Tønsberg Domkirke
Grunnkrets 906-SENTRUM NORD
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Tettsted 2521-Tønsberg
SKOLEKRETS 14-TRÆLEBORG

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn Referanser

V-Forretning/Sentrum M-Malebrevnummer: 217.116
M-Malebrevnummer: 221.016
J-Journalnummer: 6/1969
M-Malebrevnummer: 220.078

TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

278,2 Nord: 6570859,15018168 Øst: 580341,05999439 System: EPSG:32632 Ja Nei Nei

ANLEGGSPROJEKSONSFLATER
Areal Representasjonspunkt Hovedflate Medium

 

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

arealet ikke være korrekt. 

 

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

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

 

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

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

 

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

 

Det tas forbehold om feil og mangler. 

 

KOMMENTARFELT:
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Tønsberg

kommune

Oversiktskart med VA

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 1002 Bnr: 389 Fnr: 0 Snr: 1

Adresse: Fayes gate 5

3110 TØNSBERG

Annen info:
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Tegnforklaring

Brannventil Hydrant Kum - annen eier

Sandfangskum Sluk Avløp_felles

Overvannsledning Vannledning - annen eier Nøyaktig eiendomsgrense

Anslått eiendomsgrense Nøyaktig grensepunkt Anslått grensepunkt

Vegnavn Flaggstang MurFrittstående

MurLoddrett AnnetGjerde Stolpe

Gatelys Naturverngrense Bygningsdelelinje

Bygningslinje Mønelinje Takkant

Takoverbyggkant Taksprang Trapp inntill bygg

Veranda Annet vegareal avgrensning Trafikkøykant

Fortauskant Vegdekkekant Vegkantavkjørsel

Vegsperring Bolig Garasje og uthus

Annen næring Frittstående trapp Fundament

Godkjente byggetiltak Kommunegrense Høydekurve
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TØNSBERG KOMMUNE  

Megleropplysninger      
  

Gnr.: 84 Bnr.: 36 Fnr.:  Snr.:  

Adresse: Snøhvits vei 4 

  

 

 

Kommunale avgifter 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 

Kommunale årsgebyr: 2019 
 
Antall terminer: 4   

Avgift Grunnlag Kommunale 
Årsgebyr                           

  

Vann 
Vann  

Areal/m³ 
Fastledd 

 2163 
  

Kr 
Kr 

 

Avløp 
Avløp 

Areal/m³ 
Fastledd 

 3780 
  

Kr 
Kr 

 

Slamtømming Ant           Kr  
Renovasjon Ab.type 2036 Kr  
Feieavgift Pipe  Kr   
            
Festegebyr    Mva fritt   

SUM avgifter 
eks.mva 

   

 
 

Kr 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TØNSBERG KOMMUNE 
Megleropplysninger   

 

Gnr.: 84 Bnr.: 36 Fnr.:  Snr.:  

Adresse: Snøhvits vei 4 

  

 

 

Legalpant 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

 

 

 

 

RESTANSE KR. 0,-  pr. 31.03.2019 
 
FAKTURA  2.TERMIN (01.04-30.06) FORFALLER TIL BETALING  
20.05.2019 



Tønsberg kommune

Matrikkelkart
MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

704 - Tønsberg kommune 1002 389 0 1 

 

Orientering om matrikkelkart 

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

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

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

Areal: 278,20 Arealmerknad: 

Representasjonspunkt:     Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32                     Nord: 6570859,15       Øst: 580341,06

Ytre avgrensning

Grensepunkt/Grenselinje Merke nedsatt i/ Grensepunkttype/

Løpenr Nord Øst Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius

1 6570855,57 580334,53 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

13,73 Ikke hjelpelinje 13

2 6570869,28 580333,87 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

0,40 Ikke hjelpelinje 13

3 6570869,30 580334,27 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

7,77 Ikke hjelpelinje 13

4 6570869,67 580342,03 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

4,39 Ikke hjelpelinje 13

5 6570866,62 580345,19 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

8,88 Ikke hjelpelinje 13

6 6570860,46 580351,59 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

1,54 Ikke hjelpelinje 13

7 6570859,39 580352,70 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

5,97 Ikke hjelpelinje 13

8 6570855,09 580348,56 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

7,82 Ikke hjelpelinje 13

9 6570849,45 580343,14 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

10,10 Ikke hjelpelinje 13

10 6570849,05 580333,05 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

1,85 Ikke hjelpelinje 13

11 6570850,90 580332,96 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

2,39 Ikke hjelpelinje 13

12 6570853,29 580332,84 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

0,90 Ikke hjelpelinje 13

13 6570853,33 580333,74 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13

2,20 Ikke hjelpelinje 13

14 6570855,53 580333,64 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 13
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0,89 Ikke hjelpelinje 13
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Tønsberg kommune

Seksjoneringstillatelse
MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

704 - Tønsberg kommune 1002 389 0 1 

 

Ingen dokumenter funnet. For utfyllende opplysninger om seksjoneringssaker, godkjente seksjoneringstegninger o.l. kontaktes Tinglysingen.
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TØNSBERG KOMMUNE 

Megleropplysninger 

  

Gnr.: 84 Bnr.: 36 Fnr.:  Snr.:  

Adresse: Snøhvits vei 4 

  

 

 

Tilknytning til offentlig 

vann og kloakk 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   
 

 
 
 
 

Vann- og avløpsforhold 
 

SELGER MÅ SELV GI OPPLYSNINGER OM PRIVATE OG EVENTUELLE 

KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER PÅ EIENDOMMEN, 

BELIGGENHET,  ALDER OG EVENTUELT VARSLER/PÅLEGG I FORBINDELSE 

MED PÅ PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG, SAMT OM DET FINNES EN 

SEPTIKTANK PÅ EIENDOMMEN 

  
                      Ja                   Nei                     

Offentlig vann X   

 

Offentlig avløp  x   

Slamtank    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Tønsberg kommune

Bygningsinformasjon
MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

704 - Tønsberg kommune 1002 389 0 0

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

Butikk/forretningsbygning 162123440 0 Tatt i bruk Varehandel, reparasjon av motorvogner 0 0 0 0

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6570859 Øst: 580339 System: EPSG:32632 Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

TB-Tatt i bruk 22.01.2008

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Fayes gate 5 1002 389 0 1

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Fayes gate 5 1002 389 0 2

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Fayes gate 5 1002 389 0 3

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Fayes gate 5 1002 389 0 4

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Fayes gate 5 1002 389 0 5

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

Butikk/forretningsbygning 162126679 0 Tatt i bruk Varehandel, reparasjon av motorvogner 0 0 0 0

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6570860 Øst: 580348 System: EPSG:32632 Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

TB-Tatt i bruk 22.01.2008

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Fayes gate 5 1002 389 0 1

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Fayes gate 5 1002 389 0 2

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Fayes gate 5 1002 389 0 3

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Fayes gate 5 1002 389 0 4

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Fayes gate 5 1002 389 0 5

 

 

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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Tønsberg kommune

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

704 - Tønsberg kommune 1002 389 0 0 Grunneiendom FAYESGATE 5 Ja 278,2 279 1-Målebrev

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

05.02.1969 Nei Nei Ja 5 Nord: 6570859,15 Øst: 580341,06 System: EPSG:32632

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Kart- og delingsforretning 03.05.2011 03.05.2011 1002/259 0

1002/395 0

1002/185 0

1002/127 0

1002/54 0

1002/309 0

1002/123 0

1002/293 0

1002/387 0

1002/188 0

1002/132 0

1002/440 0

1002/586 0

1002/217 0

1002/435 0

1002/500 0

1002/402 0

1002/164 0

1002/133 0
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1002/386 0

1002/359 0

1002/317 0

1002/445 0

1002/541 0

1002/321 0

1002/547 0

1002/229 0

1002/239 0

1002/159 0

1002/563 0

9019/3 0

1002/71 0

1002/176 0

1002/214 0

1002/443 0

1002/372 0

1002/362 0

1002/112 0

1002/106 0

1002/244 0

1002/376 0

1002/208 0

1002/38 0

1002/48 0

1002/226 0

1001/97 0

1002/388 0

1002/299 0

1002/58 0

1002/80 0

1002/548 0
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1002/521 0

9000/5 0

1002/157 0

1002/26 0

1002/334 0

1002/216 0

1002/416 0

1002/437 0

1002/169 0

1002/425 0

1002/246 0

1002/409 0

1002/456 0

1002/241 0

1002/104 0

1002/177 0

1002/189 0

1002/495 0

1002/566 0

1002/585 0

1002/22 0

1002/158 0

1002/260 0

1002/82 0

1002/411 0

1002/15 0

1002/295 0

1002/459 0

1002/111 0

1002/540 0

1002/546 0

1002/21 0
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1002/248 0

1002/570 0

1002/23 0

1002/510 0

1002/135 0

1002/78 0

1002/172 0

1002/353 0

1002/134 0

1002/118 0

1002/213 0

1002/457 0

1002/413 0

1002/45 0

1002/150 0

1002/11 0

1002/51 0

1002/477 0

1002/122 0

1002/196 0

1002/368 0

1002/550 0

1002/269 0

1002/10 0

1002/166 0

1002/325 0

1002/60 0

1002/68 0

1002/431 0

1002/165 0

1002/516 0

1002/479 0
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1002/16 0

1002/505 0

1002/559 0

1002/116 0

1002/360 0

1002/404 0

1002/250 0

1002/98 0

1002/513 0

1002/151 0

1002/367 0

1002/284 0

1002/285 0

1002/228 0

1002/232 0

1004/6 0

1002/101 0

1002/220 0

1002/434 0

1002/324 0

1002/543 0

1002/377 0

1002/480 0

1002/415 0

1002/70 0

1002/296 0

Mottaker 1002/589 4973

1002/352 0

Avgiver 1002/4 -4972,9

1002/55 0

1002/120 0

1002/192 0
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1002/79 0

1002/27 0

1002/466 0

1002/336 0

1002/581 0

1002/154 0

1002/168 0

1002/436 0

1002/298 0

1002/225 0

1002/389 0

1002/506 0

1001/144 0

1002/171 0

1002/92 0

1002/19 0

1002/565 0

1002/448 0

1002/170 0

1002/322 0

1002/331 0

1002/439 0

1002/384 0

1002/438 0

1002/316 0

1002/94 0

1002/89 0

1002/342 0

1002/447 0

1002/215 0

1002/87 0

1002/182 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 6 av 44



1002/227 0

1002/345 0

1002/396 0

1002/335 0

1002/91 0

1002/207 0

1002/195 0

1002/292 0

1002/432 0

1002/533 0

1002/400 0

1002/383 0

1002/218 0

1002/449 0

1002/31 0

1002/401 0

1002/555 0

1002/385 0

1002/520 0

1002/419 0

1002/422 0

1002/478 0

1002/572 0

1002/381 0

1005/7 0

1002/240 0

1002/410 0

1002/297 0

1002/179 0

1002/140 0

1002/433 0

1002/366 0
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1002/36 0

1002/105 0

1002/418 0

1002/102 0

1002/542 0

1002/262 0

1002/42 0

9466/1 0

1002/338 0

1002/361 0

1002/119 0

1002/337 0

1002/455 0

0/1 0

1002/161 0

1002/20 0

1002/549 0

1002/249 0

1002/567 0

1002/163 0

1002/423 0

1002/375 0

1002/467 0

1002/65 0

1002/515 0

1002/561 0

1002/8 0

1002/52 0

1002/573 0

1002/378 0

1002/545 0

1002/9 0
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1002/356 0

1002/200 0

1002/458 0

1002/291 0

1002/490 0

1002/107 0

1002/442 0

1002/315 0

9325/1 0

1002/319 0

1002/344 0

1002/461 0

1002/25 0

1002/77 0

1002/306 0

1002/524 0

1002/427 0

1002/576 0

1002/512 0

1002/254 0

1002/301 0

1002/62 0

1002/160 0

1002/46 0

1002/350 0

1002/380 0

1002/156 0

1002/417 0

1002/323 0

1002/113 0

1002/562 0

1002/426 0
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1002/300 0

1002/454 0

1002/483 0

1002/357 0

1002/61 0

1002/450 0

1002/126 0

1002/379 0

1002/405 0

1002/261 0

1002/304 0

1002/203 0

1002/5 0

1002/529 0

1002/390 0

1002/289 0

1002/219 0

1002/143 0

1002/43 0

1002/446 0

1002/332 0

1002/494 0

1002/209 0

1002/183 0

1001/5 0

1002/187 0

1002/508 0

1002/327 0

1002/328 0

1002/251 0

1001/33 0

1002/451 0
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1002/403 0

1002/263 0

1002/578 0

1002/326 0

1002/330 0

1002/193 0

1002/363 0

1002/72 0

1002/230 0

1002/305 0

1002/245 0

1002/74 0

1002/13 0

1002/314 0

1002/221 0

1002/428 0

1002/286 0

1002/14 0

1002/243 0

1002/205 0

1002/517 0

1002/100 0

1002/173 0

1002/236 0

1002/64 0

1002/460 0

1002/84 0

1002/44 0

1002/149 0

1002/266 0

1002/3 0

1002/247 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 11 av 44



1002/525 0

1002/30 0

1002/175 0

1002/178 0

1002/302 0

1002/441 0

1002/103 0

1002/265 0

Kart- og delingsforretning 03.05.2011 03.05.2011 1002/79 0

1002/337 0

1002/559 0

1002/243 0

1002/45 0

1004/6 0

1002/239 0

1002/213 0

1002/328 0

1002/15 0

1002/400 0

1002/495 0

1002/456 0

1002/298 0

1002/26 0

1002/164 0

1002/466 0

1002/458 0

1002/54 0

1002/440 0

1002/203 0

1002/232 0

1002/380 0

1002/182 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 12 av 44



1002/200 0

1002/332 0

1002/454 0

1002/459 0

1002/478 0

1002/127 0

1002/296 0

1002/357 0

1002/269 0

1002/449 0

1002/111 0

1002/525 0

1002/112 0

1002/143 0

1002/366 0

1002/422 0

1002/409 0

1002/396 0

1002/227 0

1002/68 0

1002/305 0

1002/249 0

1002/439 0

1002/334 0

1002/417 0

1002/379 0

1002/31 0

1002/562 0

1002/116 0

1002/477 0

1002/546 0

1002/533 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 13 av 44



1002/22 0

1002/261 0

1002/160 0

1002/581 0

1002/185 0

1002/344 0

9325/1 0

1001/144 0

1002/448 0

1002/154 0

1002/460 0

1002/324 0

1002/375 0

1002/285 0

1002/338 0

Avgiver 1002/4 -8186

1002/13 0

Mottaker 1002/590 8186,1

1002/10 0

1002/241 0

1002/149 0

1002/61 0

1002/419 0

1002/378 0

1002/342 0

1002/292 0

1002/570 0

1002/51 0

1002/87 0

1002/555 0

1002/175 0

1002/297 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 14 av 44



1002/450 0

1002/411 0

1002/461 0

1002/250 0

1002/415 0

1002/428 0

1002/179 0

1002/300 0

1002/423 0

9468/1 0

1002/445 0

1002/106 0

1002/442 0

1002/195 0

1002/353 0

1002/20 0

1002/326 0

1002/446 0

1002/321 0

1002/19 0

1002/567 0

1002/9 0

1002/226 0

1002/368 0

1002/5 0

1002/377 0

1002/177 0

1002/317 0

1002/586 0

1002/438 0

1002/263 0

1002/3 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 15 av 44



1002/122 0

1002/171 0

1002/215 0

1002/48 0

1002/259 0

1002/44 0

1002/172 0

1002/437 0

1002/218 0

1002/403 0

1002/513 0

1002/244 0

1002/316 0

1001/5 0

1002/483 0

1002/327 0

1002/572 0

1002/323 0

1002/315 0

1002/266 0

1002/299 0

1002/402 0

1002/221 0

0/1 0

1002/367 0

1002/383 0

1002/540 0

1002/246 0

1002/254 0

1002/248 0

1002/101 0

1002/441 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 16 av 44



1002/192 0

1002/295 0

1002/196 0

1002/36 0

1002/404 0

1002/30 0

1002/401 0

1002/500 0

1002/240 0

1002/260 0

1002/336 0

1002/157 0

1002/413 0

1002/74 0

1002/520 0

1002/410 0

1002/14 0

1002/166 0

1002/151 0

1002/447 0

1002/161 0

1002/21 0

1002/322 0

1002/208 0

1002/159 0

1002/426 0

1002/207 0

1002/65 0

1002/78 0

1002/451 0

1002/140 0

1002/265 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 17 av 44



1002/216 0

1002/479 0

1002/331 0

1001/97 0

1002/384 0

1002/52 0

1002/46 0

1002/62 0

1002/431 0

1002/443 0

1002/510 0

1002/100 0

1002/71 0

1002/178 0

1002/545 0

1002/91 0

1002/576 0

1002/563 0

1002/547 0

1002/427 0

1002/301 0

1002/505 0

1002/381 0

1002/314 0

1002/284 0

1002/350 0

1002/549 0

1002/325 0

1002/188 0

1002/306 0

1002/395 0

1002/457 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 18 av 44



1002/119 0

1002/82 0

1002/291 0

1002/515 0

1002/385 0

1002/508 0

1002/80 0

1002/356 0

1002/229 0

1002/251 0

1002/561 0

1002/217 0

1002/156 0

1002/390 0

1002/55 0

1002/309 0

1002/163 0

1002/361 0

1002/43 0

1002/490 0

1002/189 0

1002/245 0

1002/27 0

1002/77 0

1002/135 0

1002/58 0

1002/60 0

1002/158 0

1002/425 0

1002/219 0

1002/92 0

1002/11 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 19 av 44



1005/7 0

1002/521 0

1002/293 0

1002/64 0

1002/372 0

1002/25 0

1002/529 0

1002/304 0

1002/230 0

1002/387 0

1002/302 0

1002/550 0

1002/517 0

1002/433 0

1002/84 0

1002/176 0

1002/42 0

1002/102 0

1002/585 0

1002/436 0

1002/335 0

9466/1 0

1002/330 0

1002/434 0

1002/405 0

1002/494 0

1002/103 0

1002/286 0

1002/205 0

1002/467 0

9308/5 0

1002/573 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 20 av 44



1002/435 0

1002/389 0

1002/541 0

1002/94 0

1002/183 0

1002/72 0

1002/262 0

1002/105 0

1002/209 0

1002/169 0

1002/388 0

1002/516 0

1002/228 0

1002/247 0

1002/107 0

1002/120 0

1002/70 0

1002/376 0

1002/566 0

1002/352 0

1002/345 0

1002/362 0

1002/359 0

1002/214 0

1002/187 0

1002/548 0

1002/512 0

1002/113 0

1002/132 0

1002/386 0

1002/98 0

1002/225 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 21 av 44



1002/220 0

1002/524 0

1002/480 0

1002/418 0

1002/319 0

1002/126 0

1002/104 0

1002/89 0

1002/542 0

1002/173 0

1002/133 0

1002/38 0

1002/236 0

1002/118 0

1002/289 0

1002/565 0

1002/168 0

1002/123 0

1002/578 0

1002/134 0

1002/23 0

1002/416 0

Kart- og delingsforretning 03.05.2011 03.05.2011 1002/175 0

1002/228 0

1002/44 0

1002/357 0

1002/572 0

1002/520 0

0/1 0

1002/140 0

1002/456 0

1002/317 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 22 av 44



1002/405 0

1002/187 0

1002/585 0

1002/578 0

1002/570 0

1002/295 0

1002/160 0

1002/457 0

1002/119 0

1002/104 0

1002/239 0

1002/164 0

1002/395 0

1002/508 0

1002/296 0

1002/443 0

1002/375 0

1002/547 0

1002/254 0

1002/13 0

1002/495 0

1002/377 0

Mottaker 9308/5 16065,2

1002/94 0

1002/546 0

1002/61 0

1002/545 0

1002/316 0

1002/387 0

1002/344 0

1002/10 0

1002/338 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 23 av 44



1002/221 0

1002/321 0

1002/77 0

1002/549 0

1001/5 0

1002/245 0

1002/437 0

1002/11 0

1002/249 0

1002/243 0

1002/517 0

1002/368 0

1002/438 0

1002/82 0

1002/15 0

1002/265 0

1002/362 0

1002/459 0

1002/178 0

1002/251 0

1002/379 0

1002/494 0

1002/70 0

1002/196 0

1002/466 0

1002/192 0

1002/244 0

1002/512 0

1002/417 0

1005/7 0

1002/435 0

1002/524 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 24 av 44



1002/68 0

1002/416 0

1002/232 0

1002/450 0

1002/328 0

1002/410 0

1002/161 0

1002/381 0

1002/107 0

1002/226 0

1002/20 0

1002/79 0

1002/400 0

1002/9 0

1002/48 0

1002/361 0

1002/200 0

1002/122 0

1002/390 0

1002/205 0

1002/74 0

1002/427 0

1002/123 0

1002/336 0

1002/36 0

1002/55 0

1002/525 0

1002/163 0

1002/573 0

1002/169 0

1002/403 0

1002/240 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 25 av 44



1002/72 0

1002/330 0

1002/171 0

1002/89 0

1002/209 0

1002/225 0

1002/332 0

1002/127 0

1002/217 0

1002/208 0

1002/286 0

1002/219 0

1002/236 0

1002/415 0

1002/389 0

1002/331 0

1002/38 0

1002/101 0

1002/149 0

1002/30 0

1002/335 0

1002/305 0

1002/135 0

1002/513 0

1002/154 0

1002/60 0

1002/14 0

1002/64 0

1002/304 0

1002/388 0

1002/562 0

1002/143 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 26 av 44



9466/1 0

1002/260 0

1002/168 0

1002/413 0

1002/19 0

1002/515 0

1002/301 0

1002/207 0

1002/409 0

1002/78 0

1002/540 0

1002/172 0

1002/384 0

1002/467 0

1002/483 0

1002/54 0

1002/250 0

1002/182 0

1002/418 0

9468/1 0

1002/548 0

1002/241 0

1002/325 0

1002/445 0

1002/87 0

1002/185 0

1002/248 0

1002/478 0

1002/449 0

1002/166 0

1002/116 0

1002/179 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 27 av 44



1002/158 0

1002/289 0

1002/378 0

1002/23 0

1002/177 0

1002/203 0

1002/299 0

1002/266 0

1002/259 0

1002/306 0

1002/353 0

1002/106 0

1002/500 0

1002/230 0

1002/112 0

1002/126 0

1002/195 0

1002/157 0

1002/327 0

1002/42 0

1002/227 0

1002/324 0

1002/31 0

1002/440 0

1002/334 0

1002/120 0

1002/132 0

1002/461 0

1002/285 0

1002/151 0

1002/385 0

1002/434 0

22.05.2019 13:06:46 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 28 av 44



1002/216 0

1002/396 0

1002/541 0

1002/326 0

1002/189 0

1002/404 0

1002/22 0

1005/98 0

1002/479 0

1002/425 0

1002/65 0

1002/215 0

1002/372 0

1002/565 0

1002/293 0

1001/144 0

1002/433 0

1002/118 0

1002/533 0

1002/431 0

1002/103 0

1002/26 0

1002/98 0

1002/380 0

1002/45 0

1002/84 0

1002/80 0

1002/356 0

1002/246 0

1002/43 0

1002/176 0

1002/134 0

22.05.2019 13:06:47 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 29 av 44



1002/183 0

1002/300 0

1002/454 0

1002/323 0

1002/460 0

1002/322 0

1002/21 0

1002/229 0

1002/319 0

1002/111 0

Avgiver 1002/4 -16065,2

1002/561 0

1002/477 0

1002/458 0

1002/586 0

1002/441 0

1002/284 0

1002/92 0

1002/52 0

1002/314 0

1002/359 0

1002/566 0

1002/309 0

1002/315 0

1002/367 0

1002/51 0

1002/446 0

1002/542 0

1002/581 0

1002/100 0

1002/3 0

1002/188 0

22.05.2019 13:06:47 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 30 av 44



1002/105 0

1002/113 0

1002/58 0

1002/567 0

1002/25 0

1002/345 0

1002/291 0

1002/292 0

1002/428 0

1002/563 0

1002/302 0

1002/423 0

1002/366 0

1002/27 0

1002/402 0

1002/298 0

1002/218 0

1002/510 0

1002/401 0

1002/297 0

1002/426 0

1002/529 0

1002/261 0

1002/386 0

1002/262 0

1002/490 0

1002/220 0

1002/516 0

1002/559 0

1002/448 0

1002/62 0

1002/411 0

22.05.2019 13:06:47 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 31 av 44



1002/521 0

1002/439 0

1002/352 0

1002/350 0

1002/247 0

1002/576 0

1002/555 0

1002/214 0

1002/342 0

1002/133 0

1002/91 0

1002/213 0

1002/451 0

1002/156 0

1002/447 0

1002/436 0

1002/71 0

1002/269 0

1002/263 0

1002/102 0

1002/480 0

1002/419 0

1002/505 0

1002/46 0

1002/442 0

1001/97 0

1002/337 0

1002/422 0

1004/6 0

9325/1 0

1002/376 0

1002/159 0

22.05.2019 13:06:47 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 32 av 44



1002/383 0

1002/5 0

1002/173 0

1002/550 0

Kart- og delingsforretning 03.05.2011 03.05.2011 1002/284 0

1002/542 0

1002/448 0

1002/565 0

1002/226 0

1002/105 0

1002/241 0

1002/440 0

1002/227 0

1002/262 0

1002/188 0

1002/317 0

1002/62 0

1002/297 0

1002/566 0

1002/229 0

1002/260 0

1002/161 0

1002/446 0

1002/521 0

1002/359 0

1002/548 0

1002/236 0

1002/215 0

1002/321 0

1002/293 0

1002/228 0

1002/516 0

22.05.2019 13:06:47 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 33 av 44



1002/302 0

1002/520 0

1002/22 0

1002/100 0

1001/5 0

1002/178 0

1002/350 0

1002/433 0

1002/315 0

1002/387 0

1002/435 0

1002/118 0

1002/478 0

1002/323 0

1002/550 0

1002/177 0

1002/232 0

1002/360 0

1002/156 0

1002/116 0

1002/239 0

1002/372 0

1002/332 0

1002/309 0

1002/449 0

1002/78 0

1002/36 0

1002/377 0

1002/533 0

1002/495 0

1002/263 0

1002/286 0

22.05.2019 13:06:47 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 34 av 44



1002/396 0

1002/316 0

1002/494 0

1002/31 0

1002/505 0

1002/79 0

1002/172 0

1002/164 0

1002/11 0

1002/510 0

1002/43 0

1002/134 0

1001/144 0

1002/483 0

1002/322 0

1002/330 0

1002/467 0

1002/200 0

1002/9 0

1002/159 0

1002/179 0

1002/367 0

1002/441 0

1002/205 0

1002/417 0

1002/64 0

1002/160 0

1002/219 0

1002/405 0

1002/438 0

1002/218 0

1002/490 0

22.05.2019 13:06:47 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 35 av 44



1002/576 0

1002/94 0

1002/356 0

1002/74 0

1002/403 0

1002/335 0

1002/25 0

1002/65 0

1002/247 0

1002/106 0

1002/143 0

1002/378 0

1002/454 0

1002/337 0

1002/298 0

1002/38 0

1002/113 0

1002/292 0

1002/567 0

1002/422 0

1002/291 0

1002/221 0

1001/33 0

1002/395 0

1002/182 0

1002/524 0

1002/104 0

1002/380 0

1002/383 0

1002/410 0

1001/97 0

1002/413 0

22.05.2019 13:06:47 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 36 av 44



Mottaker 9468/1 2894,6

1002/434 0

1002/305 0

1002/240 0

1002/82 0

1002/149 0

1002/517 0

1002/445 0

1002/419 0

1002/301 0

1002/345 0

1002/70 0

1002/513 0

1002/390 0

1002/208 0

1002/89 0

1002/306 0

1002/409 0

1002/379 0

1002/269 0

1002/363 0

1002/328 0

1002/461 0

1002/415 0

1002/357 0

1002/225 0

1002/385 0

1002/112 0

1002/458 0

1002/451 0

1002/300 0

1002/246 0

22.05.2019 13:06:47 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 37 av 44



1002/541 0

1002/166 0

1002/21 0

1002/439 0

1002/266 0

1002/48 0

1002/98 0

1002/477 0

1002/71 0

1002/353 0

1002/327 0

1002/334 0

1002/386 0

1002/30 0

1002/251 0

1002/324 0

1004/6 0

1002/299 0

1002/416 0

1002/20 0

1002/187 0

1002/562 0

1002/426 0

1002/192 0

1002/261 0

1002/213 0

1002/140 0

1002/400 0

1002/230 0

1002/460 0

9325/1 0

1002/14 0

22.05.2019 13:06:47 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 38 av 44



1002/3 0

1002/561 0

1002/459 0

1002/314 0

1002/107 0

1002/111 0

1002/72 0

1002/512 0

1002/259 0

1002/101 0

1002/427 0

9466/1 0

1002/175 0

1002/220 0

1002/336 0

1002/338 0

1002/381 0

1002/157 0

1002/342 0

1002/169 0

1002/23 0

1002/443 0

1002/91 0

1002/265 0

1002/203 0

1002/425 0

1002/54 0

1002/555 0

0/1 0

1002/540 0

1002/163 0

1002/102 0

22.05.2019 13:06:47 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 39 av 44



1002/326 0

1002/559 0

1002/51 0

1002/411 0

1002/80 0

1002/122 0

1002/304 0

1002/26 0

1002/45 0

1002/217 0

1002/466 0

1002/58 0

1002/296 0

1002/585 0

1002/586 0

1002/506 0

1002/325 0

1002/158 0

1002/570 0

1002/402 0

1002/450 0

1002/376 0

1002/19 0

1002/27 0

1002/447 0

1002/545 0

1002/384 0

1002/189 0

1002/103 0

1002/249 0

1002/361 0

1002/456 0

22.05.2019 13:06:47 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 40 av 44



1002/573 0

1002/480 0

1002/245 0

1002/243 0

1002/250 0

Avgiver 1002/4 -2894,6

1002/549 0

1002/176 0

1002/401 0

1002/331 0

1002/154 0

1002/418 0

1002/120 0

1002/547 0

1002/546 0

1002/84 0

1002/10 0

1002/319 0

1002/366 0

1002/515 0

1002/52 0

1002/214 0

1002/77 0

1002/68 0

1002/368 0

1002/55 0

1002/457 0

1002/404 0

1002/362 0

1002/87 0

1002/578 0

1002/432 0

22.05.2019 13:06:47 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 41 av 44



1002/119 0

1002/437 0

1002/173 0

1002/428 0

1002/563 0

1002/244 0

1002/479 0

9000/5 0

1002/133 0

1002/525 0

1002/183 0

1002/132 0

1002/15 0

1002/248 0

1002/135 0

1002/352 0

1002/123 0

1002/508 0

1002/196 0

1002/581 0

1002/389 0

1002/295 0

1002/375 0

1002/168 0

1002/436 0

1002/92 0

1002/195 0

1002/423 0

1002/500 0

1002/388 0

1002/289 0

1002/42 0

22.05.2019 13:06:47 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 42 av 44



1002/127 0

1002/344 0

1002/13 0

1002/572 0

1002/216 0

1002/442 0

1002/171 0

1002/529 0

1002/46 0

1002/185 0

1005/7 0

1002/60 0

1002/431 0

1002/254 0

1002/209 0

1002/44 0

1002/5 0

1002/285 0

1002/151 0

1002/126 0

1002/207 0

1002/61 0

Nymatrikulering 05.02.1969 Mottaker 1002/389 279

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt

162123440 Butikk/forretningsbygning Varehandel, reparasjon av
motorvogner

Tatt i bruk 0 0 0

162126679 Butikk/forretningsbygning Varehandel, reparasjon av
motorvogner

Tatt i bruk 0 0 0

ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Fayes gate 5 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4,
4, 5, 5

Nord: 6570859
Øst: 580339
System: EPSG:32632

Grunnkrets 906-SENTRUM NORD
Kirkesogn 04010101-Tønsberg Domkirke
Tettsted 2521-Tønsberg

22.05.2019 13:06:47 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 43 av 44



Postnummerområde 3110-TØNSBERG
SKOLEKRETS 14-TRÆLEBORG
Valgkrets 10-TØNSBERG

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn Referanser

V-Forretning/Sentrum M-Malebrevnummer: 217.116
M-Malebrevnummer: 221.016
J-Journalnummer: 6/1969
M-Malebrevnummer: 220.078

TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

278,2 Nord: 6570859,15018168 Øst: 580341,05999439 System: EPSG:32632 Ja Nei Nei

ANLEGGSPROJEKSONSFLATER
Areal Representasjonspunkt Hovedflate Medium 

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

arealet ikke være korrekt. 

 

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

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

 

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

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

 

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

 

Det tas forbehold om feil og mangler. 

 

KOMMENTARFELT:
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Tønsberg kommune

Adkomst til eiendommen
MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

704 - Tønsberg kommune 1002 389 0 1 Fayes gate 5, 3110 TØNSBERG 

 

Adkomst fra offentlig vei

 

 

Det tas forbehold om feil og mangler.
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Tønsberg kommune

Planstatus
MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

704 - Tønsberg kommune 1002 389 0 1 Fayes gate 5, 3110 TØNSBERG

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

Sentrumsformål - Nåværende Kommunedelplan - Sentrum - Byplan 2014-2026 (3.2.2016)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

Nei

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

Nei

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

Nei

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

Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?

PLANID Plannavn

Ja

704 90019 Sentrum,  Byplan 2018 - 2030 

KOMMENTARFELT:
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Det tas forbehold om feil og mangler.
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Kommunedelplan for Tønsberg sentrum – Byplan 2014 - 2026. 
PlanID 0704 90014 

UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER
Vedtatt av Bystyret 07.09.2015, sak nr. 098/15 og 03.02.2016, sak nr. 007/16.

VEILEDNING
Kommunedelplan for Tønsberg sentrum – Byplan 2014-2026 angir hovedtrekkene i 
arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan 
settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.

Byplanen omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankart og bestemmelser er 
juridisk bindende. De juridisk bindende bestemmelsene er vist i vanlig tekst og er hjemlet i 
plan- og bygningslovens §§ 11-8 til 11-11.

De utfyllende retningslinjene er vist i kursiv sammen med bestemmelsene de utfyller. 
Retningslinjene gir ikke direkte hjemmelsgrunnlag for vedtak. Innholdet er likevel viktig ved at
bystyrets politikk og forventninger til byutvikling i planperioden utdypes. 

Retningslinjene skal legges til grunn for arealplanleggingen og ved søknad om tiltak, og vil i 
mange sammenhenger bli innarbeidet med rettsvirkning i etterfølgende reguleringsplaner og 
bli vurdert i byggesaker.
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Kapittel 1. Generelle bestemmelser(pbl §11-9)
§ 1.1 Formål med planen

Byplanen skal gi forutsigbarhet, fleksibilitet og effektivitet i videre planlegging og 
utvikling av byområdet.

Mål for byutvikling i Tønsberg:
 Tønsberg skal være et attraktivt regionsenter for innbyggere, turister og næringsliv

– en pulserende kystperle. 
 En 24-timers by med attraktive boliger og arbeidsplasser, handel og kultur. 
 Bærekraftig utvikling – hvor byakser, grønne lunger og attraktive byrom binder 

byen sammen og gir tilgjengelighet, gode opplevelser og forskjønning. 
 Effektive, trafikksikre og miljøvennlige transportløsninger.
 Fortetting med god bokvalitet, tilgjengelighet for alle og mangfoldig 

befolkningssammensetning.
 Sikre og styrke tilgjengelighet til byens blå åre - Kanalen.
 Et bymiljø med variasjon og god arkitektonisk kvalitet
 Styrke Tønsbergs identitet gjennom bevaring og nyfortolkning av historien.

§ 1.2 Plankrav (pbl § 11-9 nr 1) 

For alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-2 til 20-4 innenfor 
formålene bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 
grønnstruktur og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, kreves 
det reguleringsplan.

Plankravet gjelder ikke (pbl. §11-10, pkt. 1) innenfor arealformålene 1, 2, 3 og 4 i pbl 
§ 11-7 dersom tiltaket ut fra en helhetlig vurdering:
 samsvarer med krav til uteoppholdsareal
 ikke fører til vesentlig endret eller utvidet aktivitet
 ikke berører arealer som benyttes av barn og unge
 ikke vanskeliggjør fremtidig regulering
 ikke vesentlig avviker fra eksisterende bygningsmiljø, terreng og landskap
 kan benytte seg av eksisterende teknisk infrastruktur eller videreutvikle denne i 

samsvar med vedtatt kommunal standard
 ikke utgjør fare for ødeleggelse som følge av flom, stormflo og bølgepåvirkning
 ikke utgjør fare for ødeleggelse som følge av grunnforhold 

Unntak fra plankrav gjelder ikke der det gjennom plankart og/eller utfyllende 
bestemmelser er satt krav til reguleringsplan. 

Bygging av nytt VA/rørledningsanlegg unntas plankravet. 

§ 1.3 Forholdet mellom byplanen og andre planer (pbl § 1- 5) 

Ved eventuell motstrid går arealformålet i byplanen foran arealformålet i eldre 
reguleringsplaner. 

Ved eventuell motstrid går bestemmelser i eldre reguleringsplaner foran 
bestemmelsene i byplanen. Hensynssoner og bestemmelsesområder med 
bestemmelser og områder med forbud mot tiltak langs sjøen med bestemmelser 
gjelder likevel foran eldre reguleringsplaner.
For forhold som ikke er tatt inn i eldre reguleringsplaner vil byplanens bestemmelser 
gjelde. 
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§ 1.4 Utbyggingsavtaler (pbl § 11-9 nr 2)

Innholdet i utbyggingsavtaler skal til enhver tid følge gjeldende vedtak i bystyret om 
utbyggingsavtaler, jfr pbl kap 17.

1. Kommunens forventninger til inngåelse av utbyggingsavtaler gjelder hele kommunen
når en eller flere forutsetninger om avtaleinngåelse er tilstede. Ved utarbeidelse av 
kommunedelplan eller reguleringsplan for et større område kan det fattes mer 
spesifikke vedtak i henhold til Pbl. § 17-2.

2. Utbyggingsavtalen forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i 
henhold til vedtatt arealplan (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, 
reguleringsplan) med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging av offentlige 
anlegg og/eller tilpasning av/til slikt anlegg. Med offentlige anlegg menes alle anlegg/ 
tiltak som er vist som offentlig regulert formål i arealplanen eller som følger av 
bestemmelser til planen, for eksempel offentlig trafikkanlegg og offentlige friområder. 
Offentlig anlegg omfatter også ledninger for vann, avløp, fjernvarme o.l. 

3. Utbyggingsavtalen forutsettes der det fra kommunens side er ønskelig å regulere 
antall boliger i et område, største og minste boligstørrelse og krav til bygningers 
utforming. 

4. Som hovedprinsipp skal utbygger dekke alle kostnader til offentlige anlegg innenfor 
planområdet. Utbygger skal også dekke andel av nødvendige tiltak som ligger utenfor
planområdet som er nødvendig for gjennomføring av planen. Kostnader til andel av 
tiltak utenfor planområdet skal ligge innenfor lovens krav om nødvendighet og 
forholdsmessighet.  

Anbefalt fremgangsmåte ved fremforhandling og inngåelse av utbyggingsavtale: 
Behovet for utbyggingsavtaler avklares i forbindelse med oppstart av reguleringsplan.
Varsel om fremforhandling av utbyggingsavtale kan skje samtidig med varsel om 
planoppstart. 

Avtalen bør omfatte hele planområdet med mindre prosjekteringen av de tekniske 
anleggene viser at planområdet lar seg utbygge etappevis etter eksisterende 
eiendomsgrenser på en måte som kommunen kan godkjenne. 

Utbyggingsavtale kan fremforhandles før 1. gangsbehandling av reguleringsplan og 
legges ut på høring sammen med plan og følge denne til behandling i 
kommunestyret. Dette skal sikre medvirkning av berørte grupper og interesser som 
forutsatt i plan- og bygningsloven. Den private part bør ha undertegnet avtalen før 
sluttbehandling av reguleringsplan. Utbyggingsavtalen godkjennes av kommunen 
etter at reguleringsplan er vedtatt.

Alternativt kan det fremforhandles og undertegnes utbyggingsavtale etter at 
reguleringsplan er vedtatt, men før tiltak innenfor planområdet kan igangsettes. 

Forholdet til eksisterende bebygde eiendommer innenfor regulert område som vil 
omfattes av utbyggingsavtale: Der det innenfor reguleringsplanområdet som vil 
omfattes av utbyggingsavtale, er eksisterende bebyggelse, kan tiltak som ikke 
medfører økning i antall boenheter eller utvidelse av næringsareal, tillates på disse 
eiendommene.
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§ 1.5 Samfunnssikkerhet og beredskap (pbl § 11-9 nr 8) 

1. Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) (pbl § 4-3)
ROS-analyse skal for alle utbyggingsområder foreligge før 1. gangsbehandling av 
planforslaget. 

2. Flom, stormflo og bølgepåvirkning
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner langs sjøen skal ny bebyggelse ikke plasseres 
i områder utsatt for flom, stormflo og bølgepåvirkning (jf. NVEs til enhver tids 
gjeldende retningslinje).

Kotehøyden for overkant gulv og laveste vannlås skal ikke settes lavere enn 2.7 m, 
(høydereferanse NN2000). I spesielt eksponerte områder der ekstrem nedbør, 
springflo og bølgepåvirkning kan inntreffe samtidig, skal det vurderes å sette 
kotehøyden høyere enn 2,7 m. Kotehøyden skal i disse tilfellene dokumenteres og 
begrunnes av fagkyndig. 

3. Grunnforhold, geotekniske forhold og stabilitetsforhold
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner kreves det dokumentasjon på at den 
geotekniske stabiliteten for planområdet og tilgrensende områder er tilstrekkelig 
vurdert. Alle reguleringsplaner under marin grense må vurderes i forhold til kvikkleire. 

§ 1.6 Krav til tekniske løsninger (pbl § 11-9 nr 3 og 6)

1. Vann- og avløpsanlegg
Kommunens hovedplan for vann og avløp skal legges til grunn i planlegging av nye
vann- og avløpsanlegg. Bestemmelser gitt i lov og forskrift og VA-normen skal
følges.  

2. Overvannshåndtering  
I arealplaner og byggesaker skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, 
vegetasjon og overvannshåndtering samordnes. Naturlige flomveier skal kartlegges 
og i størst mulig grad bevares. Reetablering av lukkede vannveier skal prioriteres. 

Overvann skal håndteres lokalt og skal i den grad det er mulig tilbakeføres til grunnen
og til vegetasjon nærest mulig kilden. Der det er forurenset grunn skal alternative 
løsninger vurderes for å unngå at forurensningen drenes ut i Kanalen. 

Vann og overvann skal søkes utnyttet slik at det blir et positivt element på stedet.
Dette kan skje gjennom å gjøre vannet synlig og tilgjengelig, samt bruk av vegetasjon
som fordrøyning. Grønne tak bør vurderes som eget fordrøyningstiltak av regnvann.

Bestemmelser innenfor hensynssone kulturminner:  

Nye bygge- og anleggstiltak innenfor båndleggingssone etter lov om kulturminner skal
ikke medføre reduksjon i grunnvannsnivå i byggeområdet eller tilstøtende områder. 
Før igangsetting skal tiltaket være godkjent av kulturminnemyndigheten. 
Ved etablering av kommunale VA-anlegg skal det tilstrebes at grunnvannstanden ikke
reduseres.

Det tillates ikke bruk av grunnvannspumper innenfor hensynssonen.  

Overflatevann skal håndteres og infiltreres lokalt. Overskuddsvann ved 
ekstremnedbør eller mettet grunn grunnet langvarig regn kan ledes ut i kommunalt 
overvannssystem i gatenett iht. plan for overvannshåndtering i sentrum. 
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Drensvann fra drenering av bygg med kjeller kan ledes til kommunal AF-ledning.

3. Renovasjon 
For byggetiltak som overstiger 3 boenheter er det krav til felles renovasjonsløsning. 
Renovasjonsløsninger for byggetiltak legges under bakkenivå eller i bebyggelsen. 
Byggetiltak skal tilsluttes avfallssuganlegg der dette er etablert. 

Gjennom reguleringsplan eller søknad om tiltak der det gis dispensasjon fra 
plankravet, skal renovasjonsteknisk plan utarbeides og godkjennes av Tønsberg 
kommune før reguleringsplanen vedtas eller igangsettingstillatelse gis for tiltaket. 

4. Veier
Veier i Tønsberg skal bygges etter krav i den kommunale veinormalen og Statens 
vegvesens håndbøker N100 og N200.

§ 1.7 Klima og energi (pbl § 11-9 nr 3)

1. Energi- og klimaplan
Kommunens til en hver tid vedtatte energi- og klimaplan skal legges til grunn for
energispørsmål i saker etter plan- og bygningsloven. 

2. Bærekraftig energiløsning og byggematerialer
Ved utbygging skal det foreligge en plan for energitekniske løsninger for området 
basert på mulighetene for fornybare energikilder. Nybygg skal tilrettelegges for 
tilknytning til fjernvarme. Likeverdige alternative energikilder kan brukes, der det kan 
dokumenteres at bruk av disse vil være energi- og miljømessige bedre enn tilknytning
til fjernvarme.

Det bør brukes miljøvennlige materialer slik at klimagassutslippet reduseres (dvs. 
lavest mulig CO2-utslipp i et livsløpsperspektiv fra råvareuttak via byggeplass, bruk 
og vedlikehold til avhending). Det bør ikke benyttes materialer som inneholder kjente 
helse- eller forurensingsfarer eller finnes på myndighetenes OBS-liste.

§ 1.8 Rekkefølgekrav (pbl § 11-9 nr 4) 

Utbygging kan ikke finne sted før følgende forhold er tilfredsstillende ivaretatt: 
Kommunalteknisk kapasitet på tekniske anlegg (herunder interne og eksterne vei-, 
renovasjon-, vann-, avløps- og overvannsanlegg), areal til lek og uteopphold, 
friområder, elektrisitetsforsyning og annen energiforsyning, trafikksikkerhet (herunder 
anlegg for gående og syklende), skole- og barnehagekapasitet. 

Rekkefølgekrav for å sikre dette skal fastsettes i reguleringsplan, før fremtidige 
byggeområder tas i bruk.  

§ 1.9 Barn og unges interesser (pbl 11-9 nr 5)

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og i byggesaker, skal konsekvenser for barn 
og unges oppvekstmiljø vurderes særskilt, jf Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn
og planlegging. Lokalisering av lekeplass skal begrunnes i planbeskrivelse.

Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller grønnstruktur 
som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning 
skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn 
bruker som lekeareal, eller ved omdisponering av areal egnet for lek.
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Vurderinger av konsekvenser for barn og unge innebærer at det innhentes 
registreringer av barnetråkk deriblant stier og snarveier og opplysninger om bruken 
av arealer til lek/aktiviteter i all planlegging og omdisponering av arealer.

§ 1.10 Universell utforming (pbl § 11-9 nr 5)

Alle reguleringsplaner skal redegjøre for forholdet til universell utforming, både internt 
i planområdet og i forhold til nærliggende områder med hensyn til bebyggelse, grå 
infrastruktur og felles leke- og uteoppholdsareal.

For eksisterende bygninger hvor det kan oppstå konflikt med bevaringshensyn og 
bystrukturen generelt skal kravene til universell utforming kunne fravikes.

Der det settes strengere krav til universell utforming enn byggteknisk forskrift 
forutsetter, skal dette tas inn som egen bestemmelse i reguleringsplan. 

Veileder universell utforming i Tønsberg historiske by, 2014 bør benyttes. 

§ 1.11 Uteoppholds- og lekeareal til boligbebyggelse (pbl § 11-9 nr 5 og 6)

I områder som er avsatt til byggeområde for boliger gjelder areal- og 
funksjonskravene nedenfor ved reguleringsplan og søknad om tiltak.

1 Krav til uteoppholdsareal (privat og felles) 
Med minste uteoppholdsareal (MUA) menes areal egnet til opphold, lek og 
rekreasjon. MUA kan omfatte kombinasjon av private områder tilknyttet den enkelte 
boenhet (hage, balkong, terrasse, takterrase) og fellesarealer for flere boenheter 
(fellesområder). Arealet skal ligge innenfor boligformålet. 

Kommunens krav til uteoppholdsareal (MUA):

Boligtype Krav til MUA

Enebolig 75 m²

Sekundærleilighet 30 m²

Rekkehus/kjedehus/
to-, tre- og firemannsbolig

30 m²
Inntil 10 m² av kravet kan godkjennes som privat 
balkong/terrasse.

Lavblokk/høyblokk 30 m²
Inntil 10 m² av kravet kan godkjennes som privat 
balkong/terrasse.

Lavblokk/høyblokk innenfor 
området avsatt til 
sentrumsformål

20 m²
Inntil 10 m² av kravet kan godkjennes som privat 
balkong/terrasse.

Hybel 20 m²
Inntil 10 m² av kravet kan godkjennes som privat 
balkong/terrasse.

I områder for sentrumsformål/fortetting innenfor eksisterende bebyggelse med nærhet
og god tilgjengelighet til offentlige parker og lekeplasser kan kravet til 
uteoppholdsareal reduseres.
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Ved fravik fra krav til MUA skal det gjøres kompenserende tiltak. 

Kompenserende tiltak kan være opprustning av nærliggende grøntarealer/parker. 
Ved opprustning av nærliggende grøntarealer/parker må foreligge tilfredsstillende 
sikkerhet for at disse områdene forblir grønne områder/parker, eksempelvis ved at de
er regulert til formålet, er i kommunalt eie eller lignende. Kompenserende tiltak skal 
gå fram av reguleringsbestemmelsene eller tiltaket. 

2. Kvalitetskrav for privat og felles uteoppholdsareal
Fellesarealene skal primært ligge på bakkeplan, være sammenhengende og ha en 
minimumsbredde på 5 meter. Areal til lek for barn skal ha førsteprioritet for bruk av 
areal på bakkeplan/inngangsplan. Deler av fellesarealene kan anlegges på 
takterrasser/atrium på opparbeidet dekke med god tilgjengelighet og høy kvalitet. 
Uteoppholdsarealer på takterrasse/atrium skal ha 50 % dekke av vegetasjon.  

Ved bruksendring til bolig eller oppdeling av boliger i flere boenheter skal 
bakgårdsparkering erstattes med uteoppholdsareal.
Uteoppholdsarealene skal ha gode solforhold og skal være skjermet mot sterk vind.  
Uteoppholdsarealene skal være skjermet for støy, luftforurensning, trafikkfarer og 
andre helsefarlige forhold i miljøet. 

Krav til stille del av uteoppholdsarealet (hvor støynivået er < 55 dB Lden):
Minimum 60 % av samlet uteoppholdsareal skal ha støynivå under 55 dB Lden. 

Uteoppholdsarealene bør ha direkte sollys på minimum 50 % av bakkearealet kl.15.00
ved jevndøgn. Eventuelt bør arealene ha direkte sollys på minst 25 % av bakkearealet
minimum 5 timer ved jevndøgn. 

3. Lekeareal
Areal som avsettes til nærlekeplass, områdelekeplass og nærmiljøanlegg kommer i 
tillegg til private og felles uteoppholdsarealer og friområder. Lekearealer skal ha både 
lekeapparater, naturelementer og naturlig terreng/ grøntanlegg. 

Følgende kriterier legges til grunn for etablering av lekearealer:

a) Nærlekeplass
Ved utbygging av mer enn 4 boenheter utløses krav om felles lekeplass. Inntil 20 
boenheter skal ha et lekeareal på min. 75 m² med fortrinnsvis min. bredde 7 m. Areal-
kravet øker med 5 m²  pr. boenhet opp til 30 boenheter. Avstand fra boliger skal være 
maksimalt 50 m. Lekeplassene kan samles for å øke kvaliteten og må ha god tilgjen-
gelighet. Lekeplassen skal tilrettelegges for barn i alder 1-12 år. Minimumskrav for ut-
styr på lekeplass er 3 lekeapparater med forskjellige funksjoner samt sitteplass. Area-
let skal reguleres til fellesareal - lek for angitte eiendommer/boliger.

b) Områdelekeplass
For hver 30. boenhet skal det reguleres inn 600 m²  til fellesareal eller friområde. 
Avstand fra boliger skal være maksimalt 250 m. Arealet skal være beregnet for barn 
og unge i alder 6-15 år. Minimumskrav til utstyr på lekeplass er 6 lekeapparater med 
forskjellige funksjoner. Deler av arealet skal tilrettelegges for ballek, evt også sykkel, 
skating og/ eller lignende. 

Dersom det finnes tilfredsstillende områdelekeplass innenfor gitte avstander, kan 
kravet fravikes.
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c) Nærmiljøanlegg
Ved en samlet utbygging over 150 boenheter skal det etableres eller tilrettelegges et 
nærmiljøanlegg på totalt min. 5 daa. Anlegget kan deles opp i mindre felt. Avstand fra 
bolig skal være maksimalt 500 m. Nærmiljøanlegget skal være tilrettelagt for barn og 
unge i alder 6-18 år, med plass til ballspill og andre arealkrevende aktiviteter.

Dersom det finnes tilfredsstillende nærmiljøanlegg innenfor gitte avstander, kan kravet
fravikes.

Ved fravik fra krav til lekeareal skal det gjøres kompenserende tiltak.

Ved større utbyggingsprosjekter kan det gjøres en helhetsvurdering av samlet 
arealbehov for lekeareal. 

I områder for sentrumsformål/fortetting innenfor eksisterende bebyggelse med nærhet
og god tilgjengelighet til offentlige parker og lekeplasser kan kravet til lekeareal 
reduseres. Kompenserende  tiltak kan være opprustning av nærliggende 
grøntarealer/parker. Ved opprustning av nærliggende grøntarealer/parker må det 
foreligge tilfredsstillende sikkerhet for at disse områdene forblir grønne områder/ 
parker, eksempelvis ved at de er regulert til formålet, er i kommunalt eie eller 
lignende. Kompenserende tiltak skal gå fram av reguleringsbestemmelsene eller 
tiltaket. 

4. Kvalitetskrav for alle lekeplasser 
 Arealene skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.
 Arealene skal ha gode lys- og solforhold.
 Byggegrense mot lekeplass skal være minimum 4 m.
 Lekeplassen skal ha sittemuligheter for voksne.
 Minst 30 % av arealet for felles lekeplass og fellesareal/ friområde/ lekeplass skal 

ha universell utforming (iht. TEK).
 Alle lekeplasser skal være opparbeidet og godkjent iht utomhusplan.

Ferdigproduserte lekeapparater skal stimulere grovmotoriske ferdigheter, men kan 
ikke erstatte naturens utfordringer som innebærer lek og bevegelse i terreng og 
rollespill som barn selv iscenesetter. På naturtomter der terreng og vegetasjon gir 
barn romopplevelse og gode utfordringer i å fremme fysiske ferdigheter, kan krav til 
antall lekeapparater vurderes redusert

Gangvei som fører til og inntil sandlek /sandkasser bør ha fast dekke. 
Brattere areal enn 1:3 kan medregnes dersom det har spesielle bruksverdier for 
eksempel som akebakke.

Kunstnerisk utsmykning kan erstatte lekeapparater dersom de inviterer til lek og 
tilfredsstiller kravene i  Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. 

Det henvises til kapittel 2.1.4 om utforming av lekeplasser, i Tønsberg kommunes veileder
for universell utforming.

§ 1.12 Skilt og reklame (pbl § 11-9 nr 5) 

1. Søknad og tillatelse
Alle skilt og reklame installasjoner er søknadspliktige. 

8



Det kan bare gjøres unntak fra kravene i denne bestemmelsen dersom skiltet eller 
reklameinnretningen innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til 
omgivelsene, og ikke er til hinder for ferdsel eller fare for omgivelsene på annen måte.
Tillatelse kan bare gis for et bestemt tidsrom eller inntil videre.Ved utløp eller opphør 
av tillatelsen skal alle deler av skiltet eller reklameinnretningen fjernes.
Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet skiltplan for en bygning eller et 
område.

2. Størrelse
Skilt og reklameinnretninger skal ha en moderat størrelse som underordner seg 
bygningens og omgivelsenes dimensjoner og egenart.
Uthengsskilt skal ikke ha større areal enn 1 m² og ikke større bredde enn 1 m.
Foliering skal ikke dekke mer enn 1/3 av vindusflaten. Dette gjelder tilsvarende for 
plakater og lignende like innenfor vindusflaten.

3. Utforming m.m.
Skilt og reklameinnretninger skal ha en utforming, materialbruk og fargebruk som er 
tilpasset bygningens og omgivelsenes arkitektur og visuelle kvaliteter.
I strøk eller på bygninger med spesiell historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi
skal skilt og reklameinnretninger ha en tradisjonell og historisk utforming.
Skilt og reklameinnretninger skal som hovedregel bestå av frittstående bokstaver og 
symboler.
Skilt og reklameinnretninger på en bygning eller i et område skal normalt ha en
likeartet utforming.

4. Plassering og spesielle områdehensyn
Skilt og reklameinnretninger på bygninger skal plasseres på veggflater og tillates ikke
på møner, takflater eller gesims.
Skilt og reklameinnretninger tillates ikke plassert på gjerder eller stolper.
Masteskilt tillates ikke i tettbygd strøk.
Reklameinnretninger tillates ikke i boligområder.
Skilt og reklameinnretninger på bygninger skal som hovedregel plasseres ved
innganger. I næringsbygg som inneholder flere virksomheter, skal skiltene normalt
samles på én oppslagtavle. Denne kan være frittstående. Virksomhet i lokaler med
fasade langs fortau eller gate med egen inngang kan ha egne skilt.

5. Antall
Det tillates ikke mer enn to skilt eller reklameinnretninger for hver virksomhet som
holder til på eiendommen. Det kan tillates flere skilt dersom virksomheten disponerer
flere fasader på eiendommen langs fortau eller gate, og der det er naturlig at det
settes opp skilt også mot disse.

6. Forbud mot visse typer skilt og reklameinnretninger
Følgende skilt og reklameinnretninger er ikke tillatt:
 Blinkende eller bevegelige skilt og reklameinnretninger
 Skilt og reklame i lyskasser. Lyskasser kan likevel tillates dersom de
      er utført med lukket front slik at bare tekst eller symboler er gjennomlyst
 Løsfotreklame
 Produktreklame (merkeprodukter)
 Reklame-/firmaflaggstenger
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§ 1.13 Parkering (pbl § 11-9 nr 5)

1. Følgende parkeringskrav gjelder ved utarbeidelse av reguleringsplan og søknad om 
tiltak: 

Arealkategori Grunnlag Sone 1 
Område 
avsatt til 
sentrums-
formål 
Bil

Sone 2 
Øvrige 
områder 

Bil

Sykkel

Bolig pr boenhet
under 50 m2

eller hybel

Maks 0,2 Min 0,2
Maks 0,5

Min 1,5

pr boenhet
over 50 m2

Min 0,2
Maks 0,5

Min 0,5 
Maks 1

Min 3

Kontor 100 m2 BRA Maks 0,5 Min 0,5
Maks 1 

Min 3

Forretning og 
bevertning 

100 m² BRA 0 Maks 1,5 Min 3

Parkeringsplasser for forflytningshemmede kommer i tillegg til ovenstående tabell. 
Antall plasser og plassering skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan og 
søknad om tiltak. 

Andre formål enn nevnt i tabellen skal ha oppstillingsplass for motoriserte kjøretøy og 
sykler som fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle. 

Brukergruppe, nærhet til kollektivnett, nærhet til gang- og sykkelveinett og nærhet til 
eksisterende offentlige og private parkeringsanlegg skal vektlegges ved vurdering av 
parkeringsbehov.

Kommunen kan tillate at hele eller deler av parkeringskravet frikjøpes for hver 
manglende parkeringsplass på egen grunn eller fellesareal (ref. pbl §§ 11-9 og 28-7) 
for bygging av felles parkeringsanlegg. Bystyret fastsetter hvilket beløp som til enhver
tid skal gjelde. Inntil parkeringsanlegg avmerket på plankartet er etablert, kan det 
tillates frikjøp av parkering på andre eksisterende offentlige parkeringsplasser. 

Sone 1 – Området avsatt til sentrumsformål
Parkering skal lokaliseres til felles parkeringsanlegg avmerket på plankart eller andre 
eksisterende anlegg. 

Boligparkering kan etableres på egen grunn, under bakken eller under lokk i 
bebyggelsen. Anlegget tillates ikke eksponert i fasaden mot hovedgater eller plasser. 
Plassene skal forbeholdes boligene. 

Sone 2 – Det øvrige byplanområdet
Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal parkering for motoriserte kjøretøy 
planlegges samlet og løses i fellesanlegg som legger til rette for sambruk. 
Parkeringsanlegg skal ligge under bakken eller under lokk i bebyggelsen og tillates 
ikke eksponert i fasaden mot hovedgater eller plasser. Parkeringsanlegg skal 
lokaliseres på egen eller annen felles privat grunn. 
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2. All sykkelparkering skal løses på egen grunn. Plassene skal etableres 
hensiktsmessig ift. inngangspartiet. Alle plassene skal være låsbare til en fast 
innretning og min. halvparten av syklene skal plasseres under tak. 

3. Ved etablering av felles p-anlegg skal minst 10 % av p-plassene være avsatt for elbil 
med lademulighet og være tilrettelagt for sambruk.

4. Reguleringsplaner skal vise plassering av parkeringsanlegg for motorkjøretøyer og 
sykler, for varelevering (lasting/lossing/manøvrering) og avkjørsel. Anleggene må 
vises i sin sammenheng med kjøreveier, gangveier og friareal. Varelevering 
/lasteareal og avfallshåndtering skal plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med 
gang-/sykkelsoner eller boliginngang.

5. Midlertidige parkeringsplasser på rivingstomter tillates ikke.

§ 1.14 Miljøkvalitet (pbl § 11-9 nr 6)

Normer for støygrenser, luftkvalitet og vannkvalitet skal legges til grunn for 
planlegging og tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1. 

1. Støy
Miljøverndepartementets gjeldende retningslinjer for støy i arealplanleggingen skal 
legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1. 

Rød støysone 
I rød støysone tillates ikke oppføring av ny støyfølsom bebyggelse, herunder boliger, 
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Unntak kan gjøres for
gjenoppføring etter brann og nødvendig riving forutsatt at ikke antall boenheter øker. 
Bruksendring av eksisterende bygning til støyfølsomt formål eller andre tiltak som gir 
økning i antall boenheter tillates ikke. 

Gul støysone 
I gul støysone kan ny støyfølsom bebyggelse vurderes oppført dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Før det tillates bygging av støyfølsom 
bebyggelse i gul støysone, skal det foreligge en støyfaglig utredning som beskriver de
avbøtende tiltakene som vil bli gjennomført. Utredningen skal foreligge ved 
innsending av byggemelding, rammesøknad eller forslag til reguleringsplan. 

Hvit sone
Nye tiltak skal ikke medføre økt støybelastning for grønnstruktur innenfor hvit sone (< 55 
dB Lden). Lekeplasser skal ligge i hvit sone, eller i gul sone hvor det er gjort 
støyreduserende tiltak som gir hvit sone. 

Beregning av støynivå skal ta utgangspunkt i eksisterende og framtidig forventet 
økning i trafikkmengde som følge av planlagte tiltak innenfor planområdet.

Støyende næringsaktivitet som kan medføre særlig sjenanse skal ikke etableres i 
samme bygning som boliger. I plan- og byggesaker for støyende næringsvirksomhet 
skal det fastsettes maksimumsgrenser for støy for tidsrommet 23.00 – 07.00 og på 
søn- og helligdager, maksimumsgrenser for dag og kveld samt ekvivalente 
støygrenser. 

2. Luftkvalitet
Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs blir 
tilfredsstillende jf. gjeldende retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging (T-1520).
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I områder med brudd på forskrift om lokal luftkvalitet tillates det generelt ikke 
bebyggelse som er følsom for luftforurensing. 

I rød sone skal det ikke tillates arealbruk som er følsom for luftforurensning. Unntak 
kan vurderes etter en helsefaglig vurdering.

3. Forurenset grunn
Alle tiltak skal planlegges og gjennomføres slik at forurensing fra grunnen ikke kan 
føre til helse- eller miljøskade.

Ved etablering av lekeareal skal grunnen tilfredsstille tilstandsklasse 2 i klima- og 
forurensningsdirektoratets veileder TRA-2553/2009. Klima- og 
forurensningsdirektoratets veileder for undersøkelse av jordforurensning i nye 
barnehager og lekeplasser TA-2261/2007 bør benyttes for planlegging av 
undersøkelser og tiltak.

§ 1.15 Estetikk og byggeskikk (pbl § 11-9 nr 6)

Det skal stilles høye krav til estetikk, utforming og materialkvalitet. Bebyggelsen skal 
fremme gode gate- og uterom, og ta vare på og utvikle eksisterende bybilde. Tiltakets
estetiske sider, både i forhold til seg selv, til omgivelsene, til gaterom og fjernvirkning 
skal vurderes i alle plansaker. 
 
Dokumentasjonskravet vil også gjelde ved søknad om tiltak.

Bebyggelsen, både ved ombygging og nybygg, skal ha en god estetisk utforming i 
samsvar med sin funksjon. Bebyggelsen skal ta hensyn til eksisterende tomte- og 
bebyggelsesstruktur, terreng, vegetasjon og tilgrensende bebyggelse når det gjelder 
plassering, utnyttelsesgrad, volum, utforming og material- og fargevalg. 

Transformasjonsområdene skal sikres variasjon når det gjelder bygningstyper, 
utforming og byrom.

§ 1.16 Grønnstruktur (pbl. § 11-9 nr 6) 

Grønnstrukturen i byen skal styrkes. I alle reguleringsplaner skal det utredes hvordan 
visuelle hensyn og fysisk tilknytning/tilgjengelighet til overordnet grønnstruktur 
ivaretas. 
Dokumentasjonskrav vil også gjelde ved søknad om tiltak. 

Grønnstruktur omfatter disse arealtyper:
 Grensesonen mellom by og omland 1-2 km bredde
 Naturområder inne i byen inkludert  strandsone, bekker/åpne vannveier og 

kanal
 Parker og lekeplasser
 Andre offentlige opparbeidede grøntanlegg, plasser og ferdselsårer med 

belegninger og vegetasjon/trær
 Fellesareal i boligområder
 Ubebygde restarealer med vegetasjonsdekke/gårdsrom
 Private hager 

Overordnet grønnstruktur er sammenhengende grønne områder i byen som kan 
bestå av alle arealtyper beskrevet ovenfor.
Følgende områder er definert som overordnet grønnstruktur: 
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 Slottsfjellet - Torvet og Farmannstorvet m/ inntilliggende gater - Haugar - 
Gunnarsbø – Ollebukta – Teie hovedgård – Banebakken – Teieskogen

 Slottsfjellet - Slottsfjellmuseet -  Farmannsveien - Eckersbergsgaten- 
Stenmalen- Messeområdet

 Slottsfjellet – Grevestien – Kjelle – Ihlene og Frodeåsen
 Nordbyen/Nedre Langgate- Honnørbryggen – Tønsberg brygge – Ollebukta – 

Stensarmen - Presterødkilen
 Kaldnes -  Park og båtbrygge v/DSB - Solveien – Banebakken – Teie 

hovedgård Kanalveien - Ørsnes
 Havnesporet ved Snorres gate – parkdrag langs Vestfoldgaten – Træleborg 

/Stensarmen
 Stoltenbergparken – Halfdan Wilhelmsens alle – Stenmalen - Messeområdet 

og Frodeåsen

Ved regulering og tiltak skal det stilles krav om utarbeidelse av utomhusplan for alle 
arealer avsatt til grønnstruktur. 

Historisk særpreg i gatemiljø og uteoppholdsarealer skal bevares, videreføres og kan 
ikke fjernes uten tillatelse. Fortaus- og gatebelegg, skilt, belysning, gjerder, murer og 
beplantning osv., skal tilpasses strøkets karakter.

Krav til overordnede materialvalg bør gå fram av reguleringsbestemmelsene/tiltak.

Veileder universell utforming i Tønsberg historiske by, 2014 bør benyttes. 

Kanalpromenaden bør ha ulike utforminger i vannkanten. Følgende prinsipper bør 
legges til grunn:

 Eksisterende bryggekanter beholdes.
 Eksisterende (industri-)kaier som frigis til publikumsformål beholdes, bl.a. for å

illustrere historisk bruk. Lavere bryggekanter kan legges til på utsiden, bl.a. for
å legge til rette for gjestehavner.

 I møter med viktige tverrdrag, som for eksempel byparken, vektlegges å fjerne
kaier til fordel for nedtrapping, eller skrånende strand, slik at en kan komme 
ned til vannflaten. Her kan også korte utstikkende brygger anlegges.

 Ved bekkers utløp, og i de ytre viker, vektlegges grønne bredder som ivaretar 
biologisk mangfold.

Vegetasjon
Trær som skal plantes i fredet byggegrunn etter lov om kulturminner, skal etableres i 
plantekasser. Plantekasser og treslag skal godkjennes av Tønsberg kommune. 

Trær innenfor området båndlagt etter lov om kulturminner (H730) kan ikke fjernes 
uten tillatelse fra Tønsberg kommune. Annen karakteristisk vegetasjon kan kreves 
bevart. I alle reguleringsplaner og tiltak skal trær som skal bevares vises i plankart 
med eget symbol.

Bevaringsverdige eller fredete trær i bysentrum som ved skade eller naturlig utgang 
har gått ut, skal erstattes og om påkrevd plantes der det ikke kommer i konflikt med 
trafikkersikkerhet eller andre sikkerhetshensyn. 

Det skal tas særskilt hensyn til bevaringsverdige eller fredete trær i anleggsperioden.

Trærne skal sikres i anleggsperioden. Ved behov for beskjæring av grener eller røtter 
skal arbeidene utføres av fagkyndige. Sammenpressing av jorda fra maskiner og 
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midlertidig deponering av gravemasser over rotsystemet skal unngås. 
Bærelagsmasser i gategrunn skal i minst mulig grad skiftes ut under gravearbeider

§ 1.17 Hensyn til bevaring av eksisterende bygninger  og annet kulturmiljø (pbl § 11-9 
nr 7) 

1. Hensynet til Byprofil 
Ny bebyggelse skal underordne seg viktige siktlinjer i byen, betydningsfulle 
enkeltbygninger, byens silhuett og viktige landskapstrekk som byens høydedrag, 
Kanalen og ramsarområdene som samlet  utgjør byens profil.

Slottsfjellet, Haugar, Teie hovedgård, Jarlsberg hovedgård og Domkirken skal fortsatt 
være byens landemerker. 

Alle tiltak som kan ha virkning på opplevelsen av byprofilen skal hensynta og forholde
seg til denne gjennom bla fastsetting av byggehøyder, bebyggelsesstruktur, skala og 
volum. Fjernvirkningen sett fra sjøen og sentrale standpunkt på land skal 
dokumenteres.

Nye bygninger skal følge og forholde seg til naturlig terrengfall mot Kanalen og den 
opprinnelige gatestruktur. Store terrenginngrep må unngås.

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det dokumenteres ved hjelp av 
illustrasjoner, 3D modellering, fotomontasje, oppriss e.l hvordan hensynene er 
ivaretatt. 

Dokumentasjonskravet vil også gjelde ved søknad om tiltak. Dersom hensynet til 
kulturmiljøet vurderes mangelfullt belyst eller lite hensyntatt, kan det omsøkte tiltaket 
avslås.

2. Hensyn til verneverdige bygg
Bygninger som er merket som verneverdig i temakart ”kulturmiljø” eller bebyggelse 
som kommunen ved skjønn i enkeltsaker definerer som verneverdig i seg selv eller 
som del av kulturmiljø tillates ikke revet, unntatt ved totalskade. Det er kommunen 
som avgjør hvorvidt en bygning har antikvarisk eller arkitektonisk verneverdi, med 
mindre bygningen er fredet etter kulturminneloven. 

Bygninger kan tilbygges såframt dette ikke reduserer bygningens verneverdi. 
Eventuelle tilbygg må underordnes den eksisterende bygningen med hensyn til 
plassering, utforming, størrelse, material- og fargebruk. 

Ved etablering av ny bebyggelse i tilknytning til verneverdig eller fredet bebyggelse 
skal denne tilpasses på en slik måte at miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg 
skal gis en plassering og utforming mht størrelse, form, materialer, detaljering og 
farger som harmoniserer med kvalitetene fra den verneverdige bebyggelsen. 

For bygninger med historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi, kan kommunen 
kreve at det tas hensyn til disse verdiene ved endring eller oppussing av fasader. 
Med sikte på bevaring og/eller gjenoppretting av husets karakter kan kommunen 
kreve at husets takform, fasader, vinduer, dører, materialbruk og farger opprettholdes
eller tilbakeføres. Om nødvendig må det utarbeides en plan som ivaretar disse 
hensyn. 

Ved søknad om riving av verneverdig bygg etter brann eller vesentlig skade kreves 
dokumentasjon på bygningens faktiske tilstand. Eventuell tillatelse til riving av 
verneverdig bebyggelse gis ikke før ny bebyggelse er godkjent gjennom søknad. Ved
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søknad om riving av verneverdig bebyggelse kan kommunen vurdere å kreve 
gjenoppbygging av kopi.  

§ 1.18 Krav til miljøovervåkning av automatisk fredede kulturlag i middelalderbyen 
Tønsberg (pbl § 11-9 nr 8)

Ved tiltak i eller i nærheten av automatisk fredede kulturlag og ruiner fra middelalder 
hvor det er fare for påvirkning av grunnvannstand eller infiltrasjon av overflatevann til 
grunnen kreves miljøoppfølging. Dette innebærer blant annet sikring av kildemateriale
ved en arkeologisk gransking eller ved tiltak som hindrer endring av 
grunnvannstanden. Riksantikvaren avgjør når og hvordan miljøoppfølgingen skal 
gjennomføres. 
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Kapittel 2. Bestemmelser for de enkelte 
arealformål (pbl §§ 11-9 og 11-11)
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg (pbl § 11-9 nr 5)

1. Generelle bestemmelser for bebyggelse og anlegg.
Tillatt arealbruk innenfor nåværende formål 
Tillatt arealbruk innenfor nåværende næringsbebyggelse og kombinert bebyggelse og
anlegg er bestemt gjennom stadfestet reguleringsplan eller i uregulert område 
begrenset til dagens arealbruk og omfang.

Lokalisering av forretninger og kjøpesentra
Det tillates kun etablering av nye forretninger og kjøpesentre innenfor 
sentrumsformål. 

I områder for bebyggelse og anlegg kan det vurderes etablering av 
dagligvareforetninger inntil 1000m2 BRA inkludert lager. Det skal dokumenteres at 
etablering av forretningen ikke vil ha et kundegrunnlag som overlapper vesentlig med 
tilsvarende forretning i nærmeste sentrumsområde. Lokaliseringen må ha 
trafikksikker adkomst for gående og syklende.

Byggegrense mot sjø 
Ved utbygging langs sjøkanten skal allmennhetens tilgang til vannet ivaretas. Det skal
opparbeides en sammenhengende promenade langs sjøkanten. Det skal vektlegges 
å etablere møteplasser og grønne lunger med variasjon i opplevelse og utforming i 
tilknytning til sjøkanten. Byggegrensen kan gjennom reguleringsplan justeres i 
samsvar med dette. 

Ved justering av byggegrense skal det stilles krav om utarbeidelse av en 
stedsanalyse. Siktlinjer, grønnstruktur, tilgjengelighet og andre viktige momenter for å
ivareta allmennhetens interesser skal legges til grunn for stedsanalysen.  

Krav til bebyggelse
Balkonger for sikring av uteareal for boliger kan tillates utkraget 1,0 m fra vegglivet
høyere enn 1. etasje nivå, når det er forsvarlig ut fra estetiske krav og
brannsikring. 

Teknisk rom på tak, med unntak av heisbygg, tillates ikke. Heisbygg tillates å gå over 
gesims for å få tilgang til uteoppholdsareal på taket og for å tilrettelegge for 
nødvendig vedlikehold av heisen.

Inngangspartier, trapper, overdekninger etc. skal ikke stikke ut i gateløp på en slik 
måte at siktlinjene hindres. Det tillates ikke gangbroer mellom bygninger på tvers av 
eksisterende gateløp.

Bevertning
Bar- og restaurantbransjen skal fortrinnsvis lokaliseres innenfor sentrumsområdet. I 
øvrige områder skal bevertning primært lokaliseres med tilknytning til Kanalen. 
Beliggenhet skal avklares i reguleringsplan. 

2. Sentrumsformål 
Områder for sentrumsformål innbefatter forretninger, tjenesteyting, boligbebyggelse, 
kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendig grøntareal til bebyggelsen.
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Med bruksareal forretning menes fellesareal og leietakers bruksareal som består av 
salgsflate, lagerlokale, spiserom/kantine og kontorareal. Areal for varelevering og 
tekniske rom innregnes ikke.

Kjøpesentre skal forholde seg til kvartalsstrukturen. Alle forretninger og kjøpesentra 
skal henvende seg mot tilliggende gater/ byrom og ha publikumsadkomst fra disse. 
Lukkede fasader (herunder tett folierte vindusflater) mot tilliggende gater er ikke tillatt.

Alle bygg skal ha deler av 1. etasjene med åpne fasader og publikumsrettede 
funksjoner. Det skal legges vekt på åpenhet og samspill mellom inne- og uterom på 
gateplan.

Boliger i sentrum må utformes på bylivets premisser, slik at det ikke vil legge en 
demper på fremtidig aktivitet i de mest sentrale strøk. 

Fasadeutforming i første etasje bør bidra med god belysning når det er mørkt. 
Belysningen bør være nedadrettet, og armaturer bør avskjermes slik at blending og 
fjernvirkning unngås.

3. Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Innenfor områder avsatt til fremtidig kombinert bebyggelse og anleggsformål tillates 
boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting og næringsbebyggelse med unntak 
av særlig areal- og transportkrevende aktiviteter.

I tabellen under vises områder hvor kommunen setter spesifikke krav: 
Slottsfjellskolen
Gbnr 1001/187

Det tillates ikke vesentlige endringer på fasaden.
Det tillates ikke vesentlig utvidelse utover dagens bygningskropp. 
Et evt. heisbygg skal plasseres på byggets bakside, mot nordvest. 

Parkeringsplass
nord for 
svømmehallen

Det tillates boligbebyggelse og offentlig tjenesteyting innenfor 
området. 
Dagens parkering skal opprettholdes inntil ny innfartsparkering er 
etablert. 

Zeinertomta Ny bebyggelse skal tilpasses Svend Foyns arbeiderboliger, som er 
fredet etter kulturminneloven. Reetablering av historisk trerekke mot 
Storgata skal vurderes i reguleringsplan. 

Bjørn Farmand Eiendommen kan ikke utvikles før det er etablert en trafikksikker ad-
komst med tilstrekkelig kapasitet for ønsket utvikling av eiendommen.

Gbnr 1003/308 Det tillates idrettsanlegg på denne eiendommen.

4. Boligbebyggelse 
Større utbyggingsprosjekter skal ha en variert sammensetning av boligstørrelser. 

1-roms leiligheter bør unngås. Det skal legges særlig vekt på å utvikle boligområder 
med høy utnyttelsesgrad.
Ny bebyggelse bør utformes slik at leiligheter som ensidig er orientert mot nord(vest) 
og nordøst unngås.

Det må foreligge tillatelse fra kommunen for å slå sammen boliger eller dele opp 
leiligheter til hybler. Ved etablering av nye hybler gjelder kravene til uteoppholdsareal 
og parkering i §§ 1.11 og 1.13.

Med hybel menes utleiedel som er beregnet  til beboelse for en eller flere personer, 
men som ikke er en selvstendig bruksenhet etter plan- og bygningsloven.

 5. Næringsbebyggelse
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Kaldnes vest: Det tillates utvidelse av dagens næringsvirksomhet etter 
detaljregulering. 

§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 11-9 nr 5)

a) Byggegrenser og avkjørsler
Ny bebyggelse skal lokaliseres slik at byggegrense til veg og avkjørsel samsvarer 
med Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg og Vegnormalen. 
Ny bebyggelse skal som hovedregel knytte seg til underordnet veinett. Søknad om 
avkjørsel til riksveg og fylkesveg behandles etter vegloven hvor vegsjefen er 
myndighet. Kommunen er vegmyndighet på kommunal veg.

b) Byggegrense veg og jernbane
Riksveg har byggegrense 100 meter.
Fylkesveg klasse 1 har byggegrense 50 meter.
Fylkesveg klasse 2 har byggegrense 30 meter
Kommunal veg har byggegrense 15 meter.
Jernbane har byggegrense 30 meter
Gjennom utarbeidelse av reguleringsplan kan redusert byggegrense vurderes.

c) Retningslinjer for planlegging og gjennomføring
• Ved utarbeidelse av reguleringsplan hvor lokalisering av hovedtrafikkåre, 

kollektivfelt, gang- /sykkelløsning og støyskjerming ikke er avklart, bør 
byggegrensen ikke settes lavere enn 20 meter.

• I sentrum og sentrumsnære områder i byer og tettsteder med fortau, hvor 
hovedvekt av eksisterende bebyggelse ligger inntil fortau, kan byggegrensen 
settes i veggliv.

• For områder hvor det ikke er sammenhengende bebyggelse mot veg, og 
enkeltbygninger ligger nærmere veg enn gjeldende byggegrense, bør 
byggegrensen for enkeltstående eller mindre grupper av bygninger vurderes i 
forhold til eksisterende bygningers veggliv. Der flere eksisterende bygninger har 
lik avstand til veg, kan den aktuelle avstanden være naturlig byggegrense for nye 
bygg.

• Ved vegkryss bør byggegrensene settes slik at kryssutbedringer kan ivaretas. 
Hvilken kryssløsning som er aktuell skal avklares med Statens vegvesen.

d) Større samferdselstiltak
 Støyskjermingstiltak bør vurderes spesielt i forhold til omgivelsene vedrørende 

omfang, materialbruk og fargevalg.
 Ved planleggingen av større samferdselstiltak, herunder nye fjernveier, 

hovedveier og jernbane bør det utarbeides miljøprogram for håndtering av 
miljøspørsmål og program for miljøoppfølging i anleggsperioden. Forurensning 
knyttet til anleggsarbeidene bør minimaliseres.

 Tiltakshaver skal utarbeide en plan for massedeponering. Planen må redegjøre 
for konsekvenser på veinettet ved transport av masser og avbøtende tiltak.

Gatebruksplan for sentrum skal være retningsgivende for regulering og bruk av gater,
plasser, gang- og sykkelforbindelser. 

Gater som er siktakser mot Kanalen, Slottsfjellet og Jarlsberglandskapet skal holdes 
åpne og fri for sikthindrende møblering og installasjoner. 

Det skal være tilfredsstillende mulighet for varelevering. Varelevering skal ikke være 
til unødig ulempe for bruken av gatene og fortauene. 
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§ 2.3 Grønnstruktur (pbl § 11-9 nr 5) 

§ 2.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (pbl §§ 11-9 nr 5 
og 11-11 nr 5) 

Det tillates ikke tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 i sjø og vassdrag, med
tilhørende strandsone.

Utfylling, oppfylling eller andre inngrep i og langs sjø, herunder etablering av nye
kunstige sandstrender, er forbudt. Videre er det forbudt å etterfylle sand på
eksisterende lovlig etablerte strender, med annen kvalitet enn den stedegne, jf. § 11-
11 første ledd nr 5.

Etterfylling av sand på eksisterende strender på land og i sjø er etter plan- og
bygningslovens § 1-6 et søknadspliktig tiltak.

Før det kan gis dispensasjon fra forbudet mot etablering av kunstige sandstrender
skal søker fremlegge dokumentasjon på hvordan tiltaket påvirker det biologiske
mangfoldet og allmennhetens ferdselsmulighet på land, i sjø og vassdrag.

Nye brygger eller utvidelse av eksisterende brygger/ fellesbrygger tillates ikke med
mindre dette er hjemlet i byplan eller reguleringsplan.

Det tillates ikke mudring/dumping av masser, ankring og utsetting av bøyer.

Kommunen kan vurdere å gi tillatelse til dispensasjon fra pbl § 1-8 for nye brygger og
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Formål Sted Bestemmelser
Grønnstruktur Ollebukta Eksisterende marina seilmaker og 

motorverksted i tilknytning til Ollebukta 
tillates videreført i dagens omfang.

Kombinert 
grønnstruktur

Honnørbrygga Innenfor området tillates parkering og 
park. 

Kombinert 
grønnstruktur

Ollebukta Innenfor området tillates båtopplag, 
parkering, gang- og sykkelvei, nødvendig
av- og pålessing for båteiere, samt 
adkomst til krana. 

Kombinert 
grønnstruktur

Banebakken Innenfor området tillates gang- og 
sykkelvei og nødvendig adkomst til 
eiendommer.

Kombinert 
grønnstruktur

Slottfjellskolen Det tillates parkering og varelevering 
innenfor området.

Kombinert 
grønnstruktur

Lindahlplan På Lindahlplan tillates det oppføring av 
bebyggelse for vinteropplag av vikingskip
med tilhørende aktiviteter på følgende 
vilkår:

 Det skal utarbeides 
detaljreguleringsplan for området.

 Det skal avsettes tilstrekkelig 
areal til fremføring av 
kanalpromenade gjennom 
området.

 Byggegrenser skal fastsettes 
endelig gjennom detaljregulering.

 



andre lignende innretninger utenfor fastsatt byggegrense når dette fører til
sanering/samling av eksisterende innretninger slik at allmennhetens ferdsel
forbedres, eller for å bevare et mest mulig uberørt landskap.

Ved brann og/eller naturkatastrofer skal alternativ plassering av tiltak vurderes før
gjenoppbyggingstillatelse gis.
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Kapittel 3. Hensynssoner (pbl §11-8)
§ 3.1 Sikrings-, støy- og faresoner (pbl § 11-8 a)

1. Avvikssone støy (H290)
Innenfor avvikssone for støy kan bebyggelse med støyfølsomt bruksformål etableres i
rød sone på følgende vilkår:  
 Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille 

side.
 Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet skal ha 

vindu mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. 
 Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer 

mot støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon.
 Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt for minimum 50 % av 

uteoppholdsarealene.  På det øvrige uteoppholdsareal tillates inntil 5 dB høyere 
støynivå. 

 Det tillates ikke etablering av grunnskole eller barnehage innenfor avvikssonen.

§ 3.2  Båndleggingssoner (pbl § 11-8 d)

1. Båndlegging etter lov om kulturminner (H730)
Middelalderbyen Tønsberg og Teie med Teie Hovedgård
Middelalderbyen Tønsberg – automatisk fredet middelaldersk bygrunn.  Automatisk 
fredet kulturminne i medhold av kml § 4 første ledd pkt. a. Alle tiltak som er egnet til å 
skade, grave ut, flytte, forandre, tildekke, eller på annen måte utilbørlig skjemme 
autormatisk fredede kulturminner jf. kml § 3, er forbudt uten etter særskilt søknad og 
dispensasjon gitt av rette myndighet dvs. Riksantikvaren, jf. kml § 8 første ledd.

Følgende bygninger og berørt del av eiendom er fredet eller varslet fredet i medhold 
av kulturminneloven og skal forvaltes slik. Alle tiltak utover vanlig vedlikehold som kan
påvirke formålet med vernet skal godkjennes av Fylkeskommunen på forhånd.

Nedre Langgate 18 (Foyngården) Hovedbygning, m uthusfløyer 1800-1850, fredet 
1924.
Nedre Langgate 26, (Britanniagården) Portal 1775-1800, fredet 1924.
Nordbyen 16 (Bentegården), bolighus 1725-1800, fredet 1924
Storgaten 55 (Kossegården), Våningshus 188-1825, fredet 1924
Tollbodgaten 14 (Kockegården), Våningshus ca 1790, fredet 1924
Heierstadloftet, Vestfold Fylkesmuseum, middelalder, automatisk fredet
Nedre Langgate 38, Tollboden, under fredning etter forskrift 1.12 2003
Svend Foyns Arbeiderboliger, fredet 1986
Smidsrødhuset, Nøtterøy huset, Slottsfjellmuseet, fredet 1923

Objektene fremkommer i temakart kulturminner. 

2. Båndlegging etter lov om naturvern (H720) 
Presterødkilen naturreservat er båndlagt etter naturmangfoldloven. 

3. Områder båndlagt i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven (fremtidig
infrastruktur for veg og jernbane) H710_09,10 
Arealene er båndlagt for alle tiltak som nybygging, tilbygg/påbygg eller vesentlige
utbedringer av eksisterende bebyggelse som kan være til hinder for planlegging og
utbygging av ny infrastruktur med tilhørende anlegg, inntil kommunedelplan /
reguleringsplan er vedtatt.
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Når trasevalg er endelig avklart skal båndleggingssonene som ikke lenger er aktuelle tas 
ut av planen.  

Dersom det vurderes å gi dispensasjon fra forbudet innenfor området skal følgende
vilkår være oppfylt:
a) Tiltaket må ikke vanskeliggjøre planlegging av ny infrastruktur.
b) Det kan vurderes tillatelse til bruksendring av bygningsmasse. Forutsetning for
tillatelse er at det er formålet ved båndleggingstidspunktet som legges til grunn
for verdifastsettelsen i en eventuell eksproprieringssak.
c) Før igangsetting av nybygg eller tiltak på eksisterende bygg må
eiendommen/bygningsmassens verdi fastsettes. Eiendommens verdi på
båndleggingstidspunktet skal legges til grunn for verdifastsettelsen i en eventuell
eksproprieringssak.

§ 3.3  Gjennomføringssoner  (pbl § 11-8 e) 

1. Krav om omforming (H820_G1) – Nedre Langgate
Det stilles krav til felles planlegging av de ubebygde tomtene innenfor det enkelte 
kvartal. 
Det bør vurderes å innta hele kvartalet, også de bebygde områdene, i 
reguleringsplanen. 

Ny bebyggelse skal skape dialog mellom den historiske trehusbebyggelsen og nyere 
tids bebyggelse. Det skal fortettes med ulike bygningstypologier, langbygg og 
kvartalsbebyggelse, i en stedstilpasset kombinasjon for å skape sammenheng 
mellom alle tidepoker. 

Illustrasjonen under angir for hvilke eiendommer det stilles krav til langbygg og 
kvartalsbebyggelse. Byggets BYA (fotavtrykk) fastsettes i den enkelte 
reguleringsplan. Ny bebyggelse skal ligge inntil gatelegemet i tverrgatene. 

Maksimal tillatt bygningshøyde er angitt i illustrasjonen nedenfor. 
For byggehøyder er det lagt til grunn en næringsetasje på ca 4 m, med overliggende 
etasjer på ca 3 m. 
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Kvartalsbebyggelse skal deles opp i ulike fasader med ulik karakter i form av farge, 
materialbruk og lignende. Hver fasade skal ha ulik gesimshøyde. 
Det åpnes for en variasjon på +/- 1 etg. i forhold til angitte byggehøyder forutsatt at 
dette brukes som et virkemiddel for å understreke vertikal brudd i fasaden. 
Spenn på homogene fasader bør være maks 10 m.

Der illustrasjonen angir ulike høyder innenfor sammenhengende kvartalsbebyggelse 
skal endelig avgrensning av de ulike bygningsvolumene avklares i den enkelte 
reguleringsplan.

Nye langbygg skal være frittstående bygg og utformes med saltak. 

Gatebelegg skal brukes aktivt for å fremheve de tverrgatenes historie.

Byggegrense til Nedre Langgate skal avklares i den enkelte reguleringsplan. 
Utbygging i veiarealet i Nedre Langgate skal være i tråd med gatebruksplan og kan 
ikke utføres før vedtatt gatebruksplan foreligger. Ny bebyggelse skal skape variasjon i
gateløpet og bidra til mindre plassdannelser langs gaten.

2. Krav om felles planlegging (H810_G2) Ollebukta 2 og 4
Det stilles krav til felles planlegging gjennom detaljregulering.
Det tillates maks cotehøyde 19,5 meter. Bebyggelsen skal trappes ned mot Kanalen 
og Nedre Langgate. 
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3. Krav om felles planlegging (H810_G3) Stensarmen
Det stilles krav om felles planlegging gjennom områdeplan for arealene som omfattes
av gjeldende kommunedelplan for Stensarmen. Inntil ny områdeplan foreligger, skal 
kommunedelplan for Stensarmen gjelde. Ved eventuell motstrid skal byplanen være 
gjeldende.  
Områdeplan skal ivareta følgende: 
Bebyggelsen skal trappes ned mot Kanalen. Byggehøyder skal vurderes i forhold til 
bebyggelsen i Kanalveien, landskapsrommet  i Kanalen og siktlinjer. 
Området skal utvikles med varierte byggehøyder og kvartalsstruktur.
Områdeplanen skal vurdere etablering og beliggenhet av bystrand innenfor området 
avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 
Kran og tilhørende kaifront skal beholdes. Krana skal kun brukes til omlasting til lekter
på dagtid ved spesielle behov. Området skal sikres med mobil inngjerding ved bruk.  
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Kapittel 4. Bestemmelsesområder
§ 4.1 Krav om regulering (Pbl § 11-9 nr 1)

# 21 Jernbaneområdet (Pbl § 11-9 nr 1)  
Det stilles krav om områderegulering. Arealbehov for fremføring av jernbane og 
togstasjon skal være avklart før oppstart av områderegulering
Nye reguleringsplaner eller gjennomføring av tiltak knyttet til Vestfoldbanen og 
Tønsberg stasjon kan fremmes før oppstart av områderegulering. 
Ved utvikling av området skal det utover nødvendige funksjoner for jernbanen 
prioriteres areal til innfartsparkering, busstilgjengelighet og sykkelparkering. 
Innfartsparkeringen skal være i størrelsesorden 300-500 plasser. Endelig behov for 
antall plasser avklares gjennom områderegulering. 

# 22 Findus (Pbl § 11-9 nr 1)  
Det stilles krav om at hele arealet skal reguleres samlet. 
Området kan ikke utvikles før ny adkomst i henhold til gjeldende veinormal er etablert.
Det skal ved regulering av området avklares hvor stort areal en omlegging av 
Banebakken vil kreve. Byggegrense til vei i byplankartet skal justeres i samsvar med 
dette. 
Reguleringsplanen skal ivareta følgende: 
Grøntdrag vest for området skal videreføres gjennom området til Solveien.
Det skal avsettes areal til barnehage innenfor området

Området skal utvikles med varierte boligtyper som kjedehus, rekkehus og lavblokk 
særlig tilrettelagt for barnefamilier. Området skal utvikles med et hagebypreg.
Med hageby menes et boligområde med kombinasjon av grønne fellesarealer, private
forhager i 1. etg og hageparseller for dyrking.  

Det skal gjennom reguleringsplan vurderes om deler av den gamle 
industribebyggelsen, spesielt bryggeribygningen, kan bevares og innpasses i en 
fremtidig bebyggelsesstruktur. 

Det kan åpnes for etablering av kontor og offentlig og privat tjenesteyting i en 
bygningsrekke langs med kirkeveien, der støy vil være en utfordring for etablering av 
boligbebyggelse. 

# 23 Lecatomta (Pbl § 11-9 nr 1) 
Det stilles krav om felles planlegging gjennom detaljregulering.
Reguleringsplan skal ivareta følgende: 
Promenade skal videreføres gjennom området, langs med Kanalen. 
Adkomst til eiendom gbnr 1004/97 skal sikres i reguleringsplan.
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§ 4.2 Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø (pbl 11-9 nr 7) 

1. Bestemmelser til feltene A og B (# 24-27) 
Felles bestemmelser 
Eksisterende bebyggelse oppført før 1940 tillates ikke revet, men skal bevares i 
eksteriør og form. Ved utbedring og reparasjon skal bygningenes karakter, dvs form, 
materialbruk og detaljering, opprettholdes eller tilbakeføres til tidligere tilstand.    

Historisk/opprinnelig gate- og eiendomsstruktur skal være bestemmende for alle nye 
bygg.

Ny bebyggelse skal komplettere kvartalene med vegger og henvende seg ut mot 
gateløp/plass. 

Høyde på nye bygg skal forholde seg til gjennomsnittlig byggehøyde i kvartalet, ikke 
til høye enkeltbygg i den aktuelle gate eller i omkringliggende kvartaler. Største tillatt 
høyde skal ikke overstige maksimal høyde på eksisterende bygg innenfor 
sammenhengende kvartaler.

Hjørnebygg skal henvende seg til to sider. 

 
A Bevaringsområder (# 24, 25 og 27)
Ved gjenoppbygging etter brann/totalskade på verneverdig bebyggelse kreves 
gjenoppføring av opprinnelig, tapt bebyggelse.

Ved oppføring av nye bygninger på åpne tomter skal dette skje innenfor rammene av 
kvartalet eller gatens opprinnelig særpreg og struktur mht utnyttelsesgrad, høyde, 
volum, variasjon, rytme, takform/-vinkel, detaljeringsgrad og materialbruk. 

Nybygg skal oppføres som tradisjonelle bygningskropper og kles med trepanel. Ved 
utbygging over flere eiendommer skal de opprinnelige eiendomsgrensene 
fremkomme av bygningskroppen. 

Ny bakgårdsbebyggelse kan tillates dersom den utformes innenfor en historisk 
tilpasset sammenheng og i samme skala som tilsvarende bygninger i området, og 
øvrig bebyggelse.

For bebyggelse eldre enn 1940 skal det ikke anlegges tilbygg, større arker eller 
balkonger ut mot gateløp/ offentlige arealer, eller bygges på nye etasjer.

Gamle hager, murer, stier, smett og øvrige utomhuselementer er en del av miljøene 
som skal bevares. 

B Sårbare sentrumskvartaler (# 26)
Nye hus skal tilpasses historiske eiendomsstrukturer langs gateløp og plasser mht 
tomtestruktur, fotavtrykk, volum og vertikal rytme, plassering av bygning på tomt, 
henvendelse mot gateløpet samt høyder og størrelser på en slik måte at 
delområdenes særpreg ivaretas.

I områder der saltak er fremherskende takform mot gate skal dette videreføres i 
nybygg med takvinkel som harmonerer. 

I saker der det vurderes økt byggehøyde utover gjennomsnittlig høyde i kvartalet 
kreves det reguleringsplan for hele kvartalet.
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Tilbaketrukket etasje skal trekkes tilstrekkelig inn til at hovedvolumets gesims sett fra 
gateplan klart oppfattes som bygningens høyde. Det skal gjennom materialbruk gis et
klart skille mellom hovedvolum og inntrukket volum.

Nyere bygg oppført etter 1940 tillates ombygd/transformert. Ny utforming skal 
tilpasses kulturmiljøet og bidra til å fremheve delområdets særpreg.

2. Løkken # 28
Bygninger innenfor bevaringsverdig bygningsmiljø skal bevares.

Ved utbedring og reparasjon skal bygningens karakter, dvs. form, materialbruk og
detaljering, opprettholdes eller tilbakeføres til tidligere tilstand.

Tilbygg, påbygg og nye bygninger kan tillates forutsatt at tiltaket ikke undergraver
målsettingen om å bevare et helhetlig, harmonisk bygningsmiljø. Størrelse, høyde,
proporsjoner, form og materialbruk skal underordne seg den bevaringsverdige
bebyggelsen. Fasadelinjen på eksisterende gateløp skal opprettholdes.

Deling av eiendommer, sammenføyning av eiendommer og fradeling av bebygde
tomter innenfor område for helhetlig verneverdig bygningsmiljø tillates ikke.

Ved brann eller annen større skade på bevaringsverdig bebyggelse skal nye
bygninger ha samme plassering, og volum som tidligere bebyggelse. Bebyggelsens
høyde, form og fasade skal tilpasses det bevaringsverdige miljøet og gis
arkitektonisk høy kvalitet.

Offentlige byrom som gater og plasser skal i størst mulig grad bevares i den form
og med de detaljer de har i dag.

Ved utforming av ny bebyggelse som grenser inntil bevaringsområdene skal
volumer og høyder tilpasses den bevaringsverdige bebyggelsen. 
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Tønsberg

kommune

Kommuneplan

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 1002 Bnr: 389 Fnr: 0 Snr: 1

Adresse: Fayes gate 5

3110 TØNSBERG

Annen info:
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Tegnforklaring

Nøyaktig eiendomsgrense Anslått eiendomsgrense Nøyaktig grensepunkt

Anslått grensepunkt Vegnavn Flaggstang

MurFrittstående MurLoddrett AnnetGjerde

Stolpe Gatelys Naturverngrense

Bygningsdelelinje Bygningslinje Mønelinje

Takkant Takoverbyggkant Taksprang

Trapp inntill bygg Veranda Annet vegareal avgrensning

Trafikkøykant Fortauskant Vegdekkekant

Vegkantavkjørsel Vegsperring Bolig

Garasje og uthus Annen næring Båndlegging for regulering

etter PBL - Framtidig

Veg - Nåværende KpOmråde planforslag KpOmråde gjeldende

Kommunegrense Høydekurve
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Tønsberg

kommune

Kommunedelplan

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 1002 Bnr: 389 Fnr: 0 Snr: 1

Adresse: Fayes gate 5

3110 TØNSBERG

Annen info: Sentrum - Byplan 2014-2026
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Tegnforklaring

Nøyaktig eiendomsgrense Anslått eiendomsgrense Nøyaktig grensepunkt

Anslått grensepunkt KpOmråde igangsatt KpOmråde planforslag

KpOmråde gjeldende Vegnavn Flaggstang

MurFrittstående MurLoddrett AnnetGjerde

Stolpe Gatelys Naturverngrense

Bygningsdelelinje Bygningslinje Mønelinje

Takkant Takoverbyggkant Taksprang

Trapp inntill bygg Veranda Annet vegareal avgrensning

Trafikkøykant Fortauskant Vegdekkekant

Vegkantavkjørsel Vegsperring Bolig

Garasje og uthus Annen næring Planavgrensning

Arealbruksgrense Strandlinje sjø Byggegrense

KpBestemmelseOmråde KpBåndleggingSone -

nåværende

KpBåndleggingSone -

framtidig

KpGjennomføringSone KpStøySone KpBestemmelseGrense

KpGjennomføringGrense KpStøyGrense KpBåndleggingGrense

Hovedveg - På bakken -

Nåværende

Gang-/sykkelveg - På bakken

- Nåværende

Gang-/sykkelveg - På bakken

- Framtidig

Farled - Vannoverflate -

Nåværende

Boligbebyggelse - nåværende Sentrumsformål - nåværende

Offentlig eller privat

tjenesteyting - nåværende

Veg - nåværende Grønnstruktur - nåværende

Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende

strandsone - nåværende

Kommunegrense Høydekurve
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Dato i dag 21.06.2019

Japan Photo Holding Norge AS Butikk 1/u.etg. x 591,0 48,2 % 135,0 100 % 785 088 1 328 100 000 885 088 01.08.2014 30.09.2021 + 5 år 2,3 7,3 808 641

Dr. Jørn Hugo Karlsen Legekontor 2 170,0 13,9 % 41,0 100 % 199 284 1 172 34 005 233 289 15.04.2016 15.04.2026 5 + 5 år 6,8 16,9 205 263

Complit AS Kontor 2 x 147,0 12,0 % 35,0 100 % 169 572 1 154 23 520 193 092 01.02.2017 01.01.2023 1+1 år 3,5 5,6 174 659

Complit AS Kontor 3 x 77,0 6,3 % 18,5 100 % 96 000 1 247 12 312 108 312 30.09.2019 30.09.2022 1+1 år 3,3 5,3 96 000

Hilde Jensen Hurum Tannteknikk 3 42,0 3,4 % 10,0 100 % 52 800 1 257 6 000 58 800 01.10.1998 31.10.2023 + 3 år 4,4 7,4 54 384

Lege Helge E. Næss Drift AS Legekontor 3 200,0 16,3 % 48,0 100 % 191 670 958 26 244 217 914 01.03.2019 28.02.2029 5 + 5 år 9,7 19,7 197 420

Farmandstredet Eiendom Tilgang heis x 100 % 17 640 11 712 29 352 01.10.2018 30.09.2033 14,3 14,3 17 640

Garasjeleie - Japan Photo Hold. (2 stk). x 100 % 26 916 26 916 27 723

Garasjeleie - Complit (1 stk.) x 100 % 13 260 13 260 13 658

Sum & Gj. Snitt 1 227,00 100 % 287,5 1 552 230 1 265 213 793 1 766 023 4,1 9,6 1 595 388

Farmandsgården ANS / Fayes gate 5
Leietageroversikt - 2019

År til utløp

inkl. opsjoner
År til utløpKr. pr. m2 

Type

areal
LEIETAKER

MVA

reg.
KPI

Husleie

2019

BTA

m2

Andel

fellesareal
Etg.

Estimert leie for 

2020

3 %

Fellesk.

a'konto
Total leie Leieslutt

Andel

areal %

Innflyttet

dato
Opsjon

Kommentarer: 
 

* Husleie nytt areal for Complit AS er inngått fra 30.09.19. Det er ikke vektet i sum husleie 2019 
* Utleid areal overstiger faktisk areal iht. takst. Dette fordi felles gangareal ligger i Fayes gate 7. 
* Estimert leie 2020 forutsetter 3% KPI vekst  









































































Depositum Depositum Complit AS 0,00%115950,00 115950,001,00
Depositum 6 mnd leie. 115 950,00

115 950,00
 

Totalsum:

Sum eks mva:

115 950,00Sum å betale:

115950,00   9481 10 19776

115950  00

15013

Complit AS
Farmansveien 18-22
 
3111 TØNSBERG
 

8

Farmandsgården ANS
v/ Vestfold Økonomisenter AS
Stensarmen 16 
3112 Tønsberg

9481 10 19776

2017010
Katharina Sæbø
10.02.2017

15.02.2017

NORGE

Faktura
Kundenr.

Vår referanse:
Fakturadato:

Farmandsgården ANS
v/ Vestfold Økonomisenter AS
Stensarmen 16 
3112 Tønsberg
Foretaksregisteret NO 984055056MVA

IBAN  
SWIFT  

33502945
33502941 jantore@vosas.no

 

15013
Complit AS
Farmansveien 18-22
 
3111 TØNSBERG
 

Fakturadato: 10.02.2017
10.02.2017Leveringsdato:

Faktura 2017010

1010Bilagsnr:

1 1/

 

 
Varetekst Antall Pris %Varenr SumPris

Forfallsdato: 15.02.2017 Vår referanse: Katharina Sæbø

Deres referanse:  
Bankgiro: 94811019776

Tlf:
Fax:

Rekvisisjon  











































Bank

Handelsbanken

Organisasjonsnummer: 00971 17 1324

Opplysninger om kontohaver (leier)

Navn, adresse

Tønsberg Øre-Nese-Hals AS
Tjømegaten4

3126 Tønsberg

E-postadresse Telefonnummer

piformo@gmail.com

Hvis leier er et firma, disponeres kontoen av følgende:

Opplysninger om kontohavers (leiers) disponent 1)

Navn, adresse

E-postadresse Telefonnummer

Opplysninger om utleier
Navn, adresse

Farmansgården ANS
C/o Vestfold Økonomisenter AS

Stensarmen l6
3112 Tønsberg

E-postadrsse Telefonnummer

tore.traaseth@gmail.com

Hvis utleier er et firma, disponeres kontoen av følgende:

Opplysninger om utleiers disponent 1)

Navn, adresse

E-postadresse Telefonnummer

Avtale om
Depositumkonto i husleieforhold
(iht. husleieloven S 3-5)

Del D av kontoavtalen

Bankens eksemplar

Kontotype

Depositumskonto
Ny/Endring Kontonummer

9481 I I 66345
Kontohavers fødselsnummer/D-nummer / Organisasjonsnummer

008128 99082

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er tildelt

Fødselsdato/Fødested Statsborgerskap

Disponentens fødselsnummer

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er tildelt
Fødselsdato/Fødested Statsborgerskap

1) Opplysningene fremkommer alternativt i separat
"Fullmakt til å disponere konto, del F av kontoavtalen"

Utleiers fødselsnummer/D-nummer / Organisasjonsnummer

009840 55056

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er lildelt
Fødselsdato/Fødested Statsborgerskap

Disponentens fødselsnummer

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er tildelt

Fødselsdato/Fødested Statsborgerskap

1) opplysningene
"Fullmakt til å d

fremkommer alternativt i separat
isponere konto, del F av kontoavtalen"

Kjøn n

Kjøn n

Eønn

Kjønn

-o

lnnskuddsbeløp

I 32500

Leiekontrakt datert

I 1 . 10.2018

Kontonr. etableringsomkostninger

9481 1019't't6

som vedlegges denne avtale

Eiendommens adresse/leilighet nr.

Fayes gate 5, 3 I 10 Tønsberg

-i

-_-u)

:O

-(\
E.--r
:U

-O

ELo
E.-1

:

Avtalevilkår for depositumkonto i husleieforhold

1. Kort beskrivelse av tjenesten
lnnskuddet gjelder som depositum fra leieren overfor utleier i husleieforholdet som er beskrevet i leiekontrakten.
lnnskuddet tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på leieobjektet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen.
Depositumsbeløpet skal etter husleieloven være oppad begrenset til summen av seks måneders leie.

2. Avtaleinngåelse og avtalevilkår
Denne depositumsavtale er inngått mellom leier, utleier og banken.
Konto opprettes med leier som kontohaver.
Vilkårene i denne avtale samsvarer med husleieloven $ 3-5. Vilkårene suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og
betalingstjenester.
Ved eventuell motstrid går de særskilte vilkårene her foran de generelle.
Kostnader ved å opprette, ha og bruke tjenesten fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet
måte.
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3. lnnbetaling på konto og annen bruk av kontoen
Kontoen kan 6fiprettes før åvtalt depositumsbeløp blir innbetalt. Banken foretar ingen kontroll av om innskuddsbeløpet innbetales. Opprettelse
av depositumskirnto er således i seg selv ingen bekreftelse/kvittering for at depositumsbeløpet er innbetalt.
Kontoen kan ikke benyttes til andre innskudd eller til betalingstjenester.

4. Requlering av depositumsbeløpet
Derso-m depo-situmet'i følge leiekonirakten skal reguleres i takt med endr- inger
forpliktelse til å foreta nødvendig tilleggsinnbetaling. Ved tilleggsinnbetaling skal
depositumsbeløpet på konto.

5. Utbetaling av depositumsbeløpet - hovedregel
Så lenge leie-forholdbt varer kan veiken leier eller utleier disponere over kontoen på egen hånd. Dog har leieren reft til å kreve opptjente renter
på kontoen utbetalt fra banken.
ilver av partene i leieforholdet kan kreve utbetaling av det deponerte beløp i samsvar med den annen parts skriftlige samtykke, rettskraftige
dom ellei annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom.

6. Utbetaling av depositumsbeløpet etter krav fra utleier
Etter leieforhbldets <ipphør skal banken etter krav fra utleier med frigjørende virkning utbetale fra kontoen til utleier skyldig husleie (begrenset
til deponert beløp) dersom:
a) partene skriftlig har avtalt at husleien skal godskrives annen konto i samme bank,
b) utleieren har dokumentert skyldig leie, og
c) leieren ikke dokumenterer å ha reist søksmål innen fem uker etter at banken har sendt varsel som nevnt i neste avsnitt.

Krever utleieren utbetaling etter forrige avsnitt, skal banken varsle leieren om kravet og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til utleieren hvis
leieren ikke innen fem ukdr etter at vårselet er sendt, dokumenterer å ha reist søksmål. Varselet skal sendes til leierens oppgitte adresse og til
en eventuell oppgitt elektronisk postadresse.

7. l,Jtbetalino av deoositumsbeløD etter krav fra leier
Dersom leieån ettei leieforholdets'opphør krever utbetaling av depositum utover opptjente renter, skal banken varsle utleieren skriftlig om
kravet og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til leieren hv'is utleieren ikke innen fem uker etter at varselet er sendt, fremmer krav efter
bestemrielååri i pkt. 6 eller ddkumenterer å ha reist søksmål. Mottar ikke banken krav etter bestemmelsen i punkt 6 eller dokumentasjon
innen fristen og leieren ikke har trukket sitt krav tilbake, vil banken med frigjørende virkning utbetale beløpet til leieren.

8. Melding om adresseendring mv
Leieren foiptifter seg til ved avsTutning av leieforholdet å sende skriftlig melding til banken om ny adresse med referanse til
depositumåkontoen.-Det samme gjeld-er for utleieren dersom utleieren skifter adresse. Banken kan bruke siste kjente adresse til det avtalte/
lovbestemte varsel i punkt 7.

9. Avtaleeksemplarer
Denne avtalen ei utstedt i tre eksemplarer, ett til utleier, ett til leieren og ett til banken.

i leien, er banken uten ansvar for at leier oppfyller sin
banken varsles om at innbetalingen gjelder endring av

Legitimasjon kontrollert
Dato/Sign

:or

-

-N

-O

-

Spesielle vilkår

Kontohavers underskrift
Sted, dato

Kontohavers unde6krift

Utleiers underskrift
Sted, dato

Utleiere underskrift

Bankens underskrift
Sted, dato

Bankens underskrift

-rl

-
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Bank

Handelsbanken

Organisasjonsnummer: 00971 171324

Opplysninger om kontohaver (leier)

Navn, adresse

Tønsberg Øre-Nese-Hals AS
Tjømegaten 4

3126 Tønsberg

E-postadresse

piformo@gmail.com

Opplysninger om utleier
Navn, adresse

lnnskuddsbeløp

132s00

Avtale om
Depositumkonto i husleieforhold
(iht. husleieloven S 3-5)

Del D av kontoavtalen

Utleiers eksemplar

Telefonnummer

Kontonr. etableringsomkoslninger

9481 10 19776

Kontotype

Depositumskonto
Ny/Endring

9481 11 66345

Utleiers fødselsnummer/D-nummer / Organisasjonsnummer

009840 55056

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er tildelt

Fødselsdato/Fødested Statsborgerskap

Dlsponentens fødselsnummer

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er tildelt
Fødselsdato/Fødested Statsborgerskap

1) Opplysningene fremkommer alternativt i separat
"Fullmakt til å disponere konto, del F av kontoavtalen"

Kontonummer

Farmansgården ANS

C/o Vestfold Økonomisenter AS

Stensarmen l6
3112 Tønsberg

E-postadresse Telefonnummer

tore.traaseth@gmail.com

Hvis utleier er et firma, disponeres kontoen av følgende:

Opplysninger om utleiers disponent 1)

Navn, adresse

E-postadresse Telefonnummer

Kjønn

Kjønn

:O

:U)
:.J
:O

-(\
E.--t
:a

-O

ELo
:-l
:

Eiendommens adresse/leilighet nr

Fayes gate 5, 3 I l0 Tønsberg

I 1.10.2018 som vedlegges denne avtale

Avtalevilkår for depositumkonto i husleieforhold

1. Kort beskrivelse av tjenesten
lnnskuddet gjelder som depositum fra leieren overfor utleier i husleieforholdet som er beskrevet i leiekontrakten.
lnnskuddet tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på leieobjektet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen.
Depositumsbeløpet skal etter husleieloven være oppad begrenset til summen av seks måneders leie.

2. Avtaleinngåelse og avtalevilkår
Denne depositumsavtale er inngått mellom leier, utleier og banken.
Konto opprettes med leier som kontohaver.
Vilkårene i denne avtale samsvarer med husleieloven $ 3-5. Vilkårene suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og
betalingstjenester.
Ved eventuell motstrid går de særskilte vilkårene her foran de generelle.
Kostnader ved å opprette, ha og bruke tjenesten fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon ogieller opplyses på annen egnet
måte.

3. lnnbetaling på konto og annen bruk av kontoen
Kontoen kan opprettes før avtalt depositumsbeløp blir innbetalt. Banken foretar ingen kontroll av om innskuddsbeløpet innbetales. Opprettelse
av depositumskonto er således i seg selv ingen bekreftelse/kvittering for at depositumsbeløpet er innbetalt.
Kontoen kan ikke benyttes til andre innskudd eller til betalingstjenester.

4. Regulering av depositumsbeløpet
Qersom depositumet i følge leiekontrakten skal reguleres i takt med endr- inger i leien, er banken uten ansvar for at leier oppfyller sin
forpliktelse til å foreta nødvendig tilleggsinnbetaling. Ved tilleggsinnbetaling skal banken varsles om at innbetalingen gjelder ehdring av
depositumsbeløpet på konto.

5. Utbetaling av depositumsbeløpet - hovedregel
Så lenge leieforholdet varer kan verken leier eller utleier disponere over kontoen på egen hånd. Dog har leieren rett til å kreve opptjente renter
på kontoen utbetalt fra banken.
Hver av partene i leieforholdet kan kreve utbetaling av det deponerte beløp i samsvar med den annen parts skriftlige samtykke, rettskraftige
dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom.
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6. Utbetaling av depositumsbeløpet etter krav fra utleier
Etter leieforh-oldets <ipphør skal banken etter krav fra utleier med frigjørende virkning utbetale fra kontoen til utleier skyldig husleie (begrenset
til deponert beløp) dersom:
a) partene skriftlig har avtalt at husleien skal godskrives annen konto i samme bank,
b) utleieren har dokumentert skyldig leie, og
c) leieren ikke dokumenterer å ha reist søksmål innen fem uker etter at banken har sendt varsel som nevnt i neste avsnitt.

Krever utleieren utbetaling efter forrige avsnitt, skal banken varsle leieren om kravet og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til utleieren hvis
leieren ikke innen fem uker etter at vårselet er sendt, dokumenterer å ha reist søksmå|. Varselet skal sendes til leierens oppgitte adresse og til
en eventuell oppgitt elektronisk postadresse.

7. Utbetaling av depositumsbeløp etter krav fra leier
Dersom leiebn ettei leieforholdets-opphør krever utbetaling av depositum utover opptjente renter, skal banken varsle utleieren skriftlig om
kravet og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til leieren hvis utleieren ikke innen fem uker efter at varselet er sendt, fremmer krav etter
bestemmelseri i pkt. 6 eller dokumenterer å ha reist søksmåI. Moftar ikke banken krav etter bestemmelsen i punkt 6 eller dokumentasjon
innen fristen og leieren ikke har trukket sitt krav tilbake, vil banken med frigjørende virkning utbetale beløpet til leieren.

8. Meldinq om adresseendring mv
Leieren foiplikter seg til ved avsTutning av leieforholdet å sende skriftlig melding til banken om ny adresse med referanse til
depositumikontoen. Det samme gjeld=er for utleieren dersom utleieren skifter adresse. Banken kan bruke siste kjente adresse til det avtalte/
lovbestemte varsel i punkt 7.

9. Avtaleeksemplarer
Denne avtalen er utstedt i tre eksemplarer, ett til utleier, ett til leieren og ett til banken.

Spesielle vilkår

Kontohavers underskrift
Sted, dato

Kontohavers underskrift

Utleiers underskrift
Sted, dato

UtleierS underskrift

Legitimasjon kontrollert
Dato/Sign

Bankens underskrift
Sted, dato

Bankens underskrift

-

:oj:?
:o'_

--

-J:o

--
:o

-o-:_c.l

-O
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Bank

Handelsbanken

Organisasionsnu mner: 0097 | 17 1324

Opplysninger om kontohaver (leier)

Navn, adresse

Tønsberg Øre-Nese-Hals AS

Tjømegaten 4

3126 Tønsberg

E-postadresse Telefonnummer

piformo@gmail.com

Hvis leier er et firma, disponeres kontoen av følgende:

Opplysninger om kontohavers (leiers) disponent 1)

Navn, adresse

E-postadresse Telefonnummer

Opplysninger om utleier
Navn, adresse

Farmansgården ANS
C/o Vestfold Økonomisenter AS

Stensarmen 16

3ll2 Tønsberg

Avtale om
Depositumkonto i husleieforhold
(iht. husleieloven $ 3-5)

Del D av kontoavtalen

Leiers eksemplar

Kontotype

Depositumskonto
Ny/Endring Kontonummer

9481 tl 66345
Kontohavers fødselsnummer/D-nummer / Organisasjonsnummer

008128 99082

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er tildelt
Fødselsdato/Fødested Statsborgerskap

Disponentens fødselsnummer

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er tildelt

Fødselsdato/F ødested Statsborgerskap

1) opplysningene
"Fullmakt til å d

fremkommer alternativt i separat
isponere konto, del F av kontoavtalen"

Kjøn n

Illønn

E-postadresse

tore.traaseth@gmail.com

lnnskuddsbeløp

1 32500

Leiekontrakt datert

11.10.2018

Telefonnummer

Kontonr. etableringsomkostninger

9481 l0 197't6

som vedlegges denne avtale

Eiendommens adresse/leilighet nr.

Fayes gate 5, 3 I 10 Tønsberg

-c)

Avtalevilkår for depositumkonto i husleieforhold

1. Kort beskrivelse av tjenesten
lnnskuddet gjelder som depositum fra leieren overfor utleier i husleieforholdet som er beskrevet i leiekontrakten.
lnnskuddet tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på leieobjektet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen.
Depositumsbeløpet skal etter husleieloven være oppad begrenset til summen av seks måneders leie.

2. Avtaleinngåelse og avtalevilkår
Denne depositumsavtale er inngått mellom leier, utleier og banken.
Konto opprettes med leier som kontohaver.
Vilkårene i denne avtale samsvarer med husleieloven $ 3-5. Vilkårene suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og
betalingstjenester.
Ved eventuell motstrid går de særskilte vilkårene her foran de generelle.
Kostnader ved å opprette, ha og bruke tjenesten fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon ogieller opplyses på annen egnet
måte.

3. lnnbetaling på konto og annen bruk av kontoen
Konloen kan opprettes lør avlalt depositumsbeløp blir innbetalt. Banken foretar ingen kontroll av om innskuddsbeløpet innbetales. Opprettelse
av depositumskonto er således i seg selv ingen bekreftelse/kvittering for at deposiiumsbeløpet er innbetalt.
Kontoen kan ikke benyttes til andre innskudd eller til betalingstjenester.

4. Regulering av depositumsbeløpet
Dersom deposit_umet i følge leiekontrakten skal reguleres i takt med endr- inger i leien, er banken uten ansvar for at leier oppfyller sin
forpliktelse til å foreta nødvendig tilleggsinnbetaling. Ved tilleggsinnbetaling skal banken varsles om at innbetalingen gjelder endring av
depositumsbeløpet på konto.

5. Utbetaling av depositumsbeløpet - hovedregel
Så lenge leieforholdet varer kan verken leier eller utleier disponere over kontoen på egen hånd. Dog har leieren rett til å kreve opptjente renter
på kontoen utbetalt fra banken.
Hver av partene i leieforholdet kan kreve utbetaling av det deponerte beløp i samsvar med den annen parts skriftlige samtykke, rettskraftige
dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom.
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6. Utbetaling av depositumsbeløpet etter krav fra utleier
Etter leieforhbldets <ipphør skal banken etter krav fra utleier med frigjørende virkning utbetale fra kontoen til utleier skyldig husleie (begrenset
til deponert beløp) dersom:
a) partene skriftiig har avtalt at husleien skal godskrives annen konto i samme bank,
b) utleieren har dokumentert skyldig leie, og
c) leieren ikke dokumenterer å ha reist søksmål innen fem uker etter at banken har sendt varsel som nevnt i neste avsnitt.

Krever utleieren utbetaling etter forrige avsnitt, skal banken varsle leieren om kravet og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til utleieren hvis
leieren ikke innen fem uk6r etter at vårselet er sendt, dokumenterer å ha reist søksmål. Varselet skal sendes til leierens oppgifte adresse og til
en eventuell oppgitt elektronisk postadresse.

7. Utbetaling av depositumsbeløp etter krav fra leier
Dersom leie6n ettei leieforholdets'opphør krever utbetaling av depositum utover opptjente renter, skal banken varsle utleieren skriftlig om
kravet og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til leieren hvis utleieren ikke innen fem uker etter at varselet er sendt, fremmer krav etter
bestemmelseri i pkt. 6 eller dokumenterer å ha reist søksmå|. Mottar ikke banken krav etter bestemmelsen i punkt 6 eller dokumentasjon
innen fristen og leieren ikke har trukket sitt krav tilbake, vil banken med frigjørende virkning utbetale beløpet til leieren.

8. Melding om adresseendring mv
Leieren to'rpifter seg til ved avsTutning av leieforholdet å sende skriftlig melding til banken om ny adresse med referanse til
depositumikontoen. Det samme gjeld-er for utleieren dersom utleieren skifter adresse. Banken kan bruke siste kjente adresse til det avtalte/
lovbestemte varsel i punkt 7.

9. Avtaleeksemplarer
Denne avtalen er utstedt i tre eksemplarer, ett til utleier, ett til leieren og ett til banken.

Spesielle vilkår

Kontohavers underskrift
Sted, dato

Kontohavers underskrift

Utleiers underskrift
Sted, dato

Utleiers underskrift

Legitimasjon kontrollert
Dato/Sign

Bankens underskrift
Sted, dato

Bankens underskrift

:
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Bank

Handelsbanken

Organisasjonsnu mmer: 0097 I 17 1 324

Opplysninger om kontohaver
Navn, adresse

Tønsberg Øre-Nese-Hals AS
Tjømegaten 4

3126 Tønsberg

1) For personersom ikke har eller kan få tildelt fødselsnummer eller D-nummer

Konto(er) som disposisjonsretten gjelder forr

Alle nåværende og fremtidige kontoer i banken Følgende kontonummer:

Kontonummer

9481.tt.6634s

Fullmakt til å disponere konto
- der retten kan utøves av to eller flere disponenter
Del F av kontoavtalen

Erstatter tidligere fullmakter Tillegg til tidligere fullmakter

Dersom to disponenter skal disponere hver sin konto eller samme konto på
forskjellig måte, må det fylles ut eft skjema for hver disponent.

Bankens eksemplar

Fødselsnummer/D-nummer/Organisasjonsnum mer

008128 99082
Fødselsdåto/Fødested 1) Statsborgerskap 1) Kjønn 1 )

E-postadresse

piformo@gmail.com
Tlf. hjem Mobil Tlf. jobb

Disponentgruppe navn Disp i fellesskap
Min ant utførende 

Minste antall personer i gruppen som må signere
2 ved belastning utført av denne gruppen.

Opplysninger om disponent
Navn, adræse

Tønsberg Øre-Nese-Hals AS

Tjømegaten 4

3126 Tønsberg

Fullmakt gyldig f.o.m. 19.02.2019 t.o.m.

1 ) For personer som ikke har eller kan få tildelt fødselsnummer eller D-nummer

Underskrift
Disponentens underskrifusignaturprøve

Opplysninger om disponent
Navn, adresse

Farmandsgården Ans

v/Vestfold Økonomisenter AS

Stensarmen 16

3112 Tønsberg

Fullmakt gyldig f.o.n. 19.02.2019 t.o.m.

1 ) For personer som ikke har eller kan få tildelt fødselsnummer eller D-nummer

Underskrift
Disponentens undeGkrifvsignaturprøve

Bestående av nedennevnte 2 personer

Gyldig f.o.m. 19.02.2019 t.o.m.

Fødselsnummer/O-nummer

008128 99082
Fødselsdato/Fødested 1)

E-postadresse

piformo@gmail.com
Tlf. hjem

Fødselsnummer/O-nummer

009840 55056
Fødselsdato/Fødested'1 )

E-postadresse

Tlf. hjem

Tlf, jobb

Legitimasjon kontrollert
Dato/Sign.

Denne disponenten må alltid
signere ved belastning utført
av denne gruppen

Statsborgerskap 1 )

Denne disponenten må alltid
signere ved belastning utførl
av denne gruppen

Statsborgerskap 1 )

Mobil

Mobil

XJa
K.iønn 1)

XJa
Kjønn 1 )

--:F-

-r-l--_
-^

Tlf. jobb

L€gitimasjon kontrollert
Dato/Sign.
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Med dette gis ovennevnte person(er) reft til å disponere ovennevnte konto(er)

Disposisjonsretten omfatter:

- rett til uttak av kontanter
- rett til å belaste konto ved enkeltstående betalingstransaksjoner
- rett til innsyn i kontoforholdet (-ene)

Nærmere vilkår for disposisjonsretten(e)

For disposisjonsretten gjelder kontoavtalen del C: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.
For øvrig gjelder:

- Disponenten(e) kan ikke gi andre rett til å disponere kontoen (gi disposisjonsretten videre).
- Disponenten(e) har ikke rett til å avslufte kontoforholdet.
- Disposisjonsretten er ikke beløpsbegrenset.
- Kontohaver blir ansvarlig for overtrekk som følge av disponentenes bruk av kontoen(e).
- Disposisjonsretten gjelder inntil den kalles tilbake. Slikt tilbakekall skal meldes til banken, normalt skriftlig.

Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten(e) før banken blir kjent med tilbakekallet.
- Ved kontohavers død opphører disposisjonsretten. Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten(e) før banken blir gjort

kjent med dødsfallet.
- Ved kontohavers konkurs opphører disposisjonsretten.

Særlige avtaler om disposisjonsretten

Dersom disponentene ikke underskriver fullmaktskjemaet, har kontohaver ansvar for å informere disponentene om disposisjonsretten

og innholdet iden.

Kontohavers underskrift

I næringsforhold skal underskrift være i henhold til firmaattest.

Sted, dato

Kontohavers underskrift
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Bank

Handelsbanken

Organisasjonsnummer: 00971 17 1324

Opplysninger om kontohaver
Navn, adresse

Fullmakt til å disponere konto
- der retten kan utøves av to eller flere disponenter
Del F av kontoavtalen

Erstafter tidligere fullmakter Tillegg til tidligere fullmakter

Dersom to disponenter skal disponere hver sin konto eller samme konto på
forskjellig måte, nå det fylles ut ett skjema for hver disponent.

Kundens eksemplar

Fødselsnummer/D-nummer/Organisasjonsnummer

008128 99082
Fødselsdato/Fødested 1) Statsborgerskap l) Kjønn 1 )

Mobil Tlf. jobb

cyldig f.o.m. 19.02.2019

2 personer

t.o.m.

Fødselsnummer/D-nummer

Tønsberg Øre-Nese-Hals AS
Tjømegaten4

3126 Tønsberg

E-postadresse

piformo@gmail.com
Tlf. hjem

1 ) For personer som ikke har eller kan få tildelt fødselsnummer eller D-nummer

Konto(er) som disposisjonsretten gjelder for:

Alle nåværende og fremtidige kontoer i banken Følgende kontonummer:

Kontonummer

9481.11.6634s

Disponentgruppe navn Disp i fellesskap Bestående av nedennevnte
Min, ant. utførende

2
Minste antall personer i

ved belastning utført av
gruppen som må signere
denne gruppen.

Opplysninger om disponent
Navn, adresse

Tønsberg Øre-Nese-Hals AS

Tjømegaten4

3126 Tønsberg

Fullmakt gyldig f.o.m. 19.02.2019 t.o.m.

1 ) For personer som ikke har eller kan få tildelt fødselsnummer eller D-nummer

Underskrift
Disponentens underskrifusignaturprøve

Opplysninger om disponent
Navn, adresse

Farmandsgården Ans

v/Vestfold Økonomisenter AS

Stensarmen 16

3l12 Tønsberg

Fullmakt gyldig f. o.n. 19 .02.2019 t.o.m.

1 ) For personer som ikke har eller kan få tildelt fødselsnummer eller D-nummer

Underskrift
Disponentens underskrifvsignaturprøve

Fødselsdato/Fødested 1 )

E-postadresse

piformo@gmail.com
Tlf. hjem

Denne disponenten må alltid
signere ved belastning utført
av denne gruppen

Statsborgerskap 1 )

Tlf. jobb

Legitimasjon kontrol lert
Dato/Sign,

Denne disponenten må alltid
signere ved belastning utført
av denne gruppen

Statsborgerskap 1 )

Tlf. jobb

Legitimasjon kontrollert
Dato/Sign.

Mobil

XJa
Kjønn 1 )

XJ"
rjønn1)

Fødselsnummer/D-nummer

Fødselsdato/Fødested l)

E-postadresse

Tlf. hjem Mobil

-f

-rl---
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Med dette gis ovennevnte person(er) rett til å disponere ovennevnte konto(er)

Disposisjonsretten omfatter:

- rett til uttak av kontanter
- rett til å belaste konto ved enkeltstående betalingstransaksjoner
- rett til innsyn i kontoforholdet (-ene)

Nærmere vilkår for disposisjonsreften(e)

For disposisjonsretten gjelder kontoavtalen del C: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester.
For øvrig gjelder:

- Disponenten(e) kan ikke gi andre rett til å disponere kontoen (gi disposisjonsretten videre).
- Disponenten(e) har ikke rett til å avslutte kontoforholdet.
- Disposisjonsretten er ikke beløpsbegrenset.
- Kontohaver blir ansvarlig for overtrekk som følge av disponentenes bruk av kontoen(e).
- Disposisjonsretten gjelder inntil den kalles tilbake. Slikt tilbakekall skal meldes til banken, normalt skriftlig.

Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten(e) før banken blir kjent med tilbakekallet.
- Ved kontohavers død opphører disposisjonsretten. Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten(e) før banken blir gjort

kjent med dødsfallet.
- Ved kontohavers konkurs opphører disposisjonsreften.

Særlige avtaler om disposisjonsretten

Dersom disponentene ikke underskriver fullmaktskjemaet, har kontohaver ansvar for å informere disponentene om disposisjonsretten

og innholdet i den.

Kontohavers underskrift

I næringsforhold skal underskfift være i henhold til firmaattest.

Sted, dato

Kontohavers underskrift
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lnnskuddsbeløp

I 15.950

- 

L€iokontraktdatert

Bank

Handelsbanken

Organisasjonsnummer: 00971 17 1324

Opplysninger om kontohaver (leier)
Navn, adresse

Complit AS

Postboks 4384 Nydalen

0402 Oslo

E-postadresse Telefonnummer

sc@complit.no

Hvis leier er et firma, disponeres kontoen av følgende:

Opplysninger om kontohavers (leiers) disponent 1)

Navn, adresse

E-postadresse Telefonnummer

Opplysninger om utleier
Navn, adresse

Farmansgården ANS

c/o Vestfold Økonomisenter

3ll2 Tønsberg

E-postadresse Telefonnummer

tore.traaseth@gmail.com

Hvis utleier er et firma, disponeres kontoen av følgende:

Opplysningerom utleiers disponent 1)

Navn, adresse

E-postadresse Telefonnummer

Avtale om
Depositum konto i h usleieforhold
(iht. husleieloven S 3-5)

Del D av kontoavtalen

Bankens eksemplar

Kontotype

Depositumskonto
Ny/Endring Konlonummer

9481 lr 64903
Kontohavers fødselsnummer/D-nummer / Organisasjonsnummer

0099s2 94133

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er tildelt
Fødselsdato/Fødested Statsborgerskap

Disponentens fødselsnummer

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er tildelt

Fødselsdato/Fødested Statsborgerskap

1) Opplysningene fremkommer alternativt i separat
"Fullmakt til å disponere konto, del F av kontoavtalen"

UtleieE fødselsnummer/D-nummer / Organisasjonsnummer

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er tildelt
Fødselsdato/Fødested Statsborgerskap

Norsk

Disponentens fødselsnummer

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er tildelt
Fødselsdato/Fødested Statsborgerskap

1 ) Opplysningene fremkommer alternativt i separat
"Fullmakt til å disponere konto, del F av kontoavtalen"

Eiendommons adresse/leilighet nr.

Fayes gate 5,3110 Tønsberg

Konlonr. etabledngsomko3tnin ger

9481 t0 19776

som vedlegges denne avtale

Kjønn

Kjøn n

Kjønn

Ki1ønn

:O
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26.12.2016

Avtalevilkår for depositumkonto i husleieforhold

1. Kort beskrivelse av tjenesten
lnnskuddet gjelder som depositum fra leieren overfor utleier i husleieforholdet som er beskrevet i leiekontrakten.
lnnskuddet tjener som sikkerhet for.skyldig leie, skader på leieobjektet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen.
Depositumsbeløpet skal etter husleieloven være oppad begrenset til summen av seks månåddrs leie.

2. Avtaleinngåelse og avtalevilkår
Penne depositumsavtale er inngått mellom leier, utleier og banken.
Konto opprettes med leier som kontohaver.
Vilkårene i denne avtale samsvarer med husleieloven $ 3-5. Vilkårene suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og
betalingstjenester.
Ved eventuell motstrid går de særskilte vilkårene her foran de generelle.
Kostnader ved å opprette, ha og bruke tjenesten fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet
måte.
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3. lnnbetaling på konto og annen bruk av kontoen
Kontoen kan 6fprettes før åvtalt depositumsbeløp blir innbetalt. Banken foretar ingen kontroll av om innskuddsbeløpet innbetales. Opprettelse
av depositumskbnto er således i seg selv ingen bekreftelse/kvittering for at depositumsbeløpet er innbetalt.
Kontcjen kan ikke benyttes til andre innskudd eller til betalingstjenester.

4. Regulering av depositumsbeløpet
Dersoin depo-situmet'i følge leiekonirakten skal reguleres i takt med endr- inger i leien, er banken uten ansvar for at leier oppfyller sin
forpliktelse'til å foreta nød-vendig tilleggsinnbetalin0. Ved tilleggsinnbetaling skal banken varsles om at innbetalingen gjelder endring av
depositumsbeløpet på konto.

5. Utbetaling av depositumsbeløpet - hovedregel
Så lenge leid?orholdbt varer kan veiken leier eller-utleier disponere over kontoen på egen hånd. Dog har leieren rett til å kreve opptjente renter
på kontoen utbetalt fra banken.
ilver av partene i leieforholdet kan kreve utbetaling av det_deponerte beløp i samsvar med den annen parts skriftlige samtykke, rettskraftige
dom ellei annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom.

6. Utbetalins av depositumsbeløpet etter krav fra utleier
Etter leieforh-oldets <ipphør skal banken etter krav fra utleier med frigjørende virkning utbetale fra kontoen til utleier skyldig husleie (begrenset
til deponert beløp) dersom:
a) pårtene skriftiib har avtalt at husleien skal godskrives annen konto i samme bank,
b) utleieren har dokumentert skyldig leie, og
cj leieren ikke dokumenterer å ha reist søksmål innen fem uker etter at banken har sendt varsel som nevnt i neste avsnitt.

Krever utleieren utbetaling etter forrige avsnitt, skal banken varsle leieren om kravet og gPPlyse.om at beløpet vil bli utbetalt til utleieren hvis
leieren ikke innen fem uklr etter at vårselet er'sendt, dokumenterer å ha reist søksmåL Vars-elet skal sendes til leierens oppgitte adresse og til
en eventuell oppgitt elektronisk postadresse.

7. Utbetaling av depositumsbeløp etter krav fra leier
Oeisom leieii:n ettei leieforholdets'opphør krever utbetaling av depositum utover opptjente renter, skal banken varsle utleieren skriftlig om
kravet og opplyse om at beløpet vil bli'utbetalt til leieren hvls utleieren ikke innen fem uker efter at varselet er sendt, fremmer krav etter
bestemnlelååri i pkt. 6 eller dåkumenterer å ha reist søksmå|. Mottar ikke banken krav etter bestemmelsen iqgf'l$ 0 eller dokumentasjon
innen fristen og l'eieren ikke har trukket sitt krav tilbake, vil banken med frigjørende virkning utbetale beløpet til leieren.

8. Melding om adresseendring mv
Leieren to-ptifter seg til ved avs'iutning av leieforholdet å sende skriftlig melding til banken om ny adresse med referanse til
depositumåkontoen.-Det samme gjeld-er for utleieren dersom utleieren skifter a-dresse. Banken kan bruke siste kjente adresse til det avtalte/
lovbestemte varsel i punkt 7.

9. Avtaleeksemplarer
Denne avtalen ei utstedt i tre eksemplarer, ett til utleier, ett til leieren og ett til banken.

Spesielle vilkår

Kontohavers underskrift
Sted, dato

Kontohavers underskrift

Utleiers underskrift
Sted, dato

Utleiers underskrift

Legitimasjon kontrollert
Dato/Sign

Bankens underskrift
Sted. dato

Bankens underskrift
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Bank

Handelsbanken

Organisasjonsnummer: 0097 I l7 1324

Opplysninger om kontohaver (leier)
Navn. adresse

Complit AS

Postboks 4384 Nydalen

0402 Oslo

E-postadresse

sc@complit.no

Opplysninger om utleier
Navn. adresse

lnnskuddsbeløp

I 15.950

Leiekontrakt daterl

26.t2.20t6

Farmansgården ANS
c/o Vestfold Økonomisenter

3ll2 Tønsberg

E-pGtadresse Telefonnummer

tore.traaseth@gmail.com

Hvis utleier er et firma, disponeres kontoen av følgende:

Opplysninger om utleiers disponent 1)

Navn, adresse

E-postadresse Telefonnummer

Telefonnummer

Kontonr. etableringsomkostninger

9481 l0 19776

som vedlegges denne avtale

Avtale om
Depositumkonto i husleieforhold
(iht. husleieloven S 3-5)

Del D av kontoavtalen

Utleiers eksemplar

Kontotype

Depositumskonto
Ny/Endring Kontonumm€r

9481 I I 64903

Utleiers fødselsnummer/D-nummer / Organisasjonsnummer

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er iildelt
Fødselsdato/Fødested Statsborgerskap

Norsk

Disponentens fødselsnummer

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er tildelt

Fødselsdato/Fødested Statsborgerskap

1) Opplysningene fremkommer alternativt i separat
"Fullmakt til å disponere konto, del F av kontoavtalen"

Eiendommens adresse/leilighet nr

Fayes gate 5,3l 10 Tønsberg
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Avtalevilkår for depositumkonto i husleieforhold

1. Kort beskrivelse av tjenesten
lnnskuddet gjelder som depositum fra leieren overfor utleier i husleieforholdet som er beskrevet i leiekontrakten.
lnnskuddet tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på leieobjektet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen.
Depositumsbeløpet skal etter husleieloven være oppad begrensdt til summen av seks mån-eders leie.

2. Avtaleinngåelse og avtalevilkår
Qenne depositumsavtale er inngått mellom leier, utleier og banken.
Konto opprettes med leier som kontohaver.
Vilkårene i denne avtale samsvarer med husleieloven $ 3-5. Vilkårene suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og
betalingstjenester.
Ved eventuell motstrid går de særskilte vilkårene her foran de generelle.
Kostnader ved å opprette, ha og bruke tjenesten fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet
måte.

3. lnnbetaling på konto og annen bruk av kontoen
Konloen kan opprettes før avtalt depositumsbeløp blir innbetalt. Banken foretar ingen kontroll av om innskuddsbeløpet innbetales. Opprettelse
a_v depositumskonlo er således i seg selv ingen bekreftelse/kvittering for at deposi-tumsbeløpet er innbetalt.
Kontoen kan ikke benyttes til andre innskudd eller til betalingstjenester.

4. Regulering av depositumsbeløpet
Dersom dep.osit_umet i følge leiekonkakten skal reguleres i takt med endr- inger i leien, er banken uten ansvar for at leier oppfyller sin
forpliktelse til å foreta^nødvendig tilleggsinnbetaling. Ved tilleggsinnbetaling Skal banken varsles om at innbetalingen gjeldeirehdring av
depositumsbeløpet på konto.

5. Utbetaling av depositumsbeløpet - hovedregel
Så.lenge leieforholdet varer kan veiken leier eller utleier disponere over kontoen på egen hånd. Dog har leieren rett til å kreve opptjente renter
på kontoen utbetalt fra banken.
Hver av partene i leieforholdet kan kreve utbetaling av det deponerte beløp i samsvar med den annen parts skriftlige samtykke, reftskraftige
dom eller annen avgjørelse som har virkning som iettskraftig hom.
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6. Utbetaling av depositumsbeløpet etter krav fra utleier
Etter leieforh-oldets cipphør skal banken etter krav fra utleier med frigjørende virkning utbetale fra kontoen til utleier skyldig husleie (begrenset
til deponert beløp) dersom:
a) partene skriftlig har avtalt at husleien skal godskrives annen konto i samme bank,
b) utleieren har dokumentert skyldig leie, og
c) leieren ikke dokumenterer å ha reist søksmål innen fem uker etter at banken har sendt varsel som nevnt i neste avsnitt.

Krever utleieren utbetaling etter forrige avsnitt, skal banken varsle leieren om kravet og opplyqe om at beløpet vil bli utbetalt til utleieren hvis
leieren ikke innen fem ukdr etter at vårselet er sendt, dokumenterer å ha reist søksmåf. Varselet skal sendes til leierens oppgitte adresse og til
en eventuell oppgitt elektronisk postadresse.

7. Utbetaling av depositumsbeløp etter krav fra leier
Dersom leie6n ettei leieforholdetsbpphør krever utbetaling av depositum utover opptjente renter, skal banken varsle utleieren skriftlig om
kravet og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til leieren hvis utleieren ikke innen fem uker etter at varselet er sendt, fremmer krav efter
bestemmelSåri i pkt. 6 eller d6kumenterer å ha reist søksmå|. Mottar ikke banken krav etter bestemmelsen ipytt(t 6 eller dokumentasjon
innen fristen og leieren ikke har trukket sitt krav tilbake, vil banken med frigjørende virkning utbetale beløpet til leieren.

8. Melding om adresseendring mv
Leieren foiplikter seg til ved avs-lutning av leieforholdet å sende skriftlig melding til banken om ny adresse med referanse til
depositumåkontoen.-Det samme gjeld-er for utleieren dersom utleieren skifter adresse. Banken kan bruke siste kjente adresse til det avtalte/
lovbestemte varsel i punkt 7.

9. Avtaleeksemplarer
Denne avtalen ei utstedt i tre eksemplarer, ett til utleier, ett til leieren og ett til banken.

Spesielle vilkår

Kontohavers underskrift
Sted, dato

Kontohavers underskrift

Utleiers underskrift
Sted, dato

Utleiers underskrift

Legitimasjon kontrollert
Dato/Sign

Bankens underskrift
Sted, dato

Bankens underskrift
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Bank

Handelsbanken

Organisasjonsnummer: 00971 17 1324

Opplysninger om kontohaver (leier)
Navn, adresse

Complit AS

Postboks 4384 Nydalen

0402 Oslo

E-postadresse Telefonnummer

sc@complit.no

Hvis leier er et firma, disponeres kontoen av følgende:

Opplysninger om kontohavers (leiers) disponent 1)

Navn, adresse

E-postadresse Telefonnummer

Opplysninger om utleier
Navn, adresse

Farmansgården ANS
c/o Vestfold Økonomisenter

3l12 Tønsberg

Avtale om
Depositumkonto i husleieforhold
(iht. husleieloven S 3-5)

Del D av kontoavtalen

Leiers eksemplar

Kontotype

Depositumskonto
Ny/Endring Kontonummer

9481 11 64903
Kontohavers fødselsnummer/D-nummer / Organisasjonsnummer

009952 94133

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er tildelt

Fødselsdato/Fødested Statsborgerskap

Disponentens fødselsnummer

Fylles ut hvis fødsels- eller D-nummer ikke er tildelt

Fødselsdato/Fødested Statsborgerskap

1) Opplysningene fremkommer alternativt i separat
"Fullmakt til å disponere konto, del F av kontoavlalen"

Eiendommens adresse/leilighet nr.

Fayes gate 5, 3l 10 Tønsberg

E-postadresse

tore.traaseth@gmail.com

lnnskuddsbeløp

I 15.950

Leiekontrakt datert

26.12.2016

Telefonnummer

Kontonr. etableringsomkostninger

948t 10 19776

som vedlegges denne avtale

Kjønn
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Avtalevilkår for depositumkonto i husleieforhold

1. Kort beskrivelse av tjenesten
lnnskuddet gjelder som depositum fra leieren overfor utleier i husleieforholdet som er beskrevet i leiekontrakten.
lnnskuddet tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på leieobjektet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen.
Depositumsbeløpet skal etter husleieloven være oppad begrenstlt til summen av seks måneders leie.

2. Avtaleinngåelse og avtalevilkår
9enne depositumsavtale er inngått mellom leier, utleier og banken.
Konto opprettes med leier som kontohaver.
Vilkårene i denne avtale samsvarer med husleieloven $ 3-5. Vilkårene suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og
betalingstjenester.
Ved eventuell motstrid går de særskilte vilkårene her foran de generelle.
Kostnader ved å opprette, ha og bruke tjenesten fremgår av bahkens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet
måte.

3. lnnbetaling på konto og annen bruk av kontoen
Kontoen kan opprettes før avtalt depositumsbeløp blir innbetalt. Banken foretar ingen kontroll av om innskuddsbeløpet innbetales. Opprettelse
a_v depositumskonto er således i seg selv ingen bekreftelse/kvittering for at deposltumsbeløpet er innbetalt.
Kontoen kan ikke benyttes til andre innskudd eller til betalingstjenes{er.

4. Regulering av depositumsbeløpet
Dersom.dep.ositumet i følge leiekontrakten skal reguleres i takt med endr- inger i leien, er banken uten ansvar for at leier oppfyller sin
forpliktelse til å foreta^nødvendig tilleggsinnbetaling. Ved tilleggsinnbetaling skal banken varsles om at innbetalingen gjelddreirdring av
depositumsbeløpet på konto.

5. Utbetaling av depositumsbeløpet - hovedregel
Så.lenge leieforholdet varer kan verken leier eller utleier disponere over kontoen på egen hånd. Dog har leieren rett til å kreve opptjente renter
på kontoen utbetalt fra banken.
Hver av partene i leieforholdet kan kreve utbetaling av det deponerte beløp i samsvar med den annen parts skriftlige samtykke, reftskraftige
dom eller annen avgjørelse som har virkning som ieftskraftig dom.
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6. Utbetaling av depositumsbeløpet etter krav fra utleier
Etter leieforh-oldets <ipphør skal baÅken etter krav fra utleier med frigjørende virkning utbetale fra kontoen til utleier skyldig husleie (begrenset
til deponert beløp) dersom:
a) partene skriftiig har avtalt at husleien skal godskrives annen konto i samme bank,
b) utleieren har dokumentert skyldig leie, og
c) leieren ikke dokumenterer å ha rbist søksmål innen fem uker efter at banken har sendt varsel som nevnt i neste avsnitt.

Krever utleieren utbetaling efter forrige avsnitt, skal banken varsle leieren om kravet og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til utleieren hvis
leieren ikke innen fem ukdr etter at vårselet er sendt, dokumenterer å ha reist søksmål-. Vars-elet skal sendes til leierens oppgifte adresse og til
en eventuell oppgitt elektronisk postadresse.

7. Utbetaling av depositumsbeløp etter krav fra leier
Dersom leiei'en ettei leieforholdets'opphør krever utbetaling av depositum utover opptjente renter, skal banken varsle utleieren skriftlig om
kravet og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til leieren hvis utleieren ikke innen fem uker etter at varselet er sendt, fremmer krav etter
bestemnieliåri i pkt. 6 eller dåkumenterer å ha reist søksmå|. Mottar ikke banken krav etter bestemmelsen i punkt 6 eller dokumentasjon
innen fristen og leieren ikke har trukket sitt krav tilbake, vil banken med frigjørende virkning utbetale beløpet til leieren.

8. Melding om adresseendring mv
Leieren foiplikter seg til ved avsTutning av leieforholdet å sende skriftlig melding til banken om ny adresse med referanse til
depositumåkontoen.-Det samme gjeld-er for utleieren dersom utleieren skifter a-dresse. Banken kan bruke siste kjente adresse til det avtalte/
lovbestemte varsel i punkt 7.

9. Avtaleeksemplarer
Denne avtalen ei utstedt i tre eksemplarer, ett til utleier, ett til leieren og eft til banken.

Spesielle vilkår

Kontohavers underskrift
Sted, dato

Kontohavers underskrift

Utleiers underskrift
Sted, dato

Utleiers underskrift

Legitimasjon kontrollert
Dato/Sign

Bankens underskrift
Sted, dato

Bankens underskrift
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Matrikkel: Gnr 1002: Bnr 389 (snr: 5), bnr 389 (snr: 2), bnr 389 (snr:
1), bnr 389 (snr: 3), bnr 389 (snr: 4)

Takstkonsulent Helge Semb AS

Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Trudvangveien 67, 3117 TØNSBERG

Adresse: Fayes gate 5, 3110 TØNSBERG Telefon: 928 88 976

TILSTANDSRAPPORT

Matrikkel: Gnr 1002: Bnr 389 (snr: 5), bnr 389 (snr: 2), bnr 389 (snr: 1), bnr 389 (snr: 3), bnr 389 (snr: 4)

Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE

Adresse: Fayes gate 5, 3110 TØNSBERG

Dato befaring: 24.05.2019

Utskriftsdato: 13.06.2019

Oppdrag nr: 2019104

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst

Takstkonsulent Helge Semb AS

Trudvangveien 67, 3117 TØNSBERG

Telefon: 928 88 976

Sertifisert takstmann:

Ing./ byggm Helge Semb MNTF

Telefon: 928 88 976

E-post: helge@taksthus.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund



Matrikkel: Gnr 1002: Bnr 389 (snr: 5), bnr 389 (snr: 2), bnr 389 (snr:
1), bnr 389 (snr: 3), bnr 389 (snr: 4)

Takstkonsulent Helge Semb AS

Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Trudvangveien 67, 3117 TØNSBERG

Adresse: Fayes gate 5, 3110 TØNSBERG Telefon: 928 88 976

Oppdr. nr: 2019104 Befaringsdato: 24.05.2019 Side: 2 av 11

Takstmannens rolle

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

Personvern

Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne
gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine
data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/

Forutsetninger
Denne rapporten er ikke ment for bruk ved omsetning av bolig, og gir ikke fullgodt informasjonsgrunnlag for hverken kjøpere eller
selgere.  Norsk takst anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes Boligsalgsrapport med verditakst, da denne rapporten er
bygget på en standard (NS 3600) ment for boligomsetning.

Tilstandsrapporten er en teknisk rapport for vedlikeholdsplanlegging av byggverk. Hensikten med tilstandsanalysene er å tidlig fange opp
skader og vedlikeholdsbehov som et ledd i forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer (FDV). Denne typen vedlikeholdsplanlegging
bidrar til å opprettholde bygningens tekniske standard og å redusere vedlikeholdskostnadene sett over bygningens brukstid.

Det legges spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som etter takstmannens skjønn er særlig relevante ved forvaltning og
driftsplanlegging for vedlikehold av bygninger. Tilstandsrapporten skal være et grunnlag for planlegging på kort og lang sikt og et grunnlag
for beregning av de økonomiske konsekvensene av bygningens tilstand.

Rapportens struktur

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (Tilstandsanalyse av
byggverk), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). Med mindre annet fremgår, er rapporten basert på undersøkelsesnivå 1.
Det gjennomføres derfor kun visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger.

Byggtekniske tilstandssvekkelser angis 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)

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil eller mangler som bør
rettes opp. Hvis dokumentet er eldre enn 6 måneder bør takstmannen kontaktes for oppdatering.

Arealberegning for boenheter:

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i
forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for
arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring
av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling
mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.
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.



Matrikkel: Gnr 1002: Bnr 389 (snr: 5), bnr 389 (snr: 2), bnr 389 (snr:
1), bnr 389 (snr: 3), bnr 389 (snr: 4)

Takstkonsulent Helge Semb AS

Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Trudvangveien 67, 3117 TØNSBERG

Adresse: Fayes gate 5, 3110 TØNSBERG Telefon: 928 88 976

Oppdr. nr: 2019104 Befaringsdato: 24.05.2019 Side: 3 av 11

Egne forutsetninger

Oppgitte arealer er målt opp under befaringen. De ulike rom er definert etter den faktiske bruk på befaringsdagen, uavhengig
av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Konklusjon tilstand

Seksjonert bygård med til sammen 5 seksjoner. Gården er oppført i 3 fulle etasjer + kjeller. Byggeår  ca 1977.
Gården var utsatt for brann på 90 tallet. Iflg. anmeldelsetegninger i kommunen ble bygge rehabilitert etter brann ca 1997.

De bygningstekniske konstruksjoner virker solid utført, i henhold til byggeskikken på den tiden eiendommen ble oppført.
Bygningen er gjennomgående godt vedlikeholdt.

Som det fremgår av rapporten er det registrert enkelte symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av
normal slitasje og alder på bygningsdelene. Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter som
gjaldt  i 1977. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt da dette huset ble bygget,
og det må derfor påpekes et avvik i forhold til dagens standard.

Det vises for øvrig til rapportens enkelte punkter.

TØNSBERG, 13.06.2019

Ing./ byggm Helge Semb MNTF
Telefon: 928 88 976



Matrikkel: Gnr 1002: Bnr 389 (snr: 5), bnr 389 (snr: 2), bnr 389 (snr:
1), bnr 389 (snr: 3), bnr 389 (snr: 4)

Takstkonsulent Helge Semb AS

Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Trudvangveien 67, 3117 TØNSBERG

Adresse: Fayes gate 5, 3110 TØNSBERG Telefon: 928 88 976

Oppdr. nr: 2019104 Befaringsdato: 24.05.2019 Side: 4 av 11

Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Farmandgården AS / ANS

Takstmann: Helge Semb

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 24.05.2019.
 - Finn Gramer.
 - Helge Semb.  Tlf. 928 88 976

Eiendomsopplysninger

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 0704 TØNSBERG Gnr: 1002 Bnr: 389 Seksjon: 1

Eiet/festet: Eiet

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 203/1000

Hjemmelshaver: Farmandgården AS

Adresse: Fayes gate 5, 3110 TØNSBERG

Matrikkel: Kommune: 0704 TØNSBERG Gnr: 1002 Bnr: 389 Seksjon: 3

Eiet/festet: Eiet

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 233/1000

Hjemmelshaver: Farmandgården AS

Adresse: Fayes gate 5, 3110 TØNSBERG

Matrikkel: Kommune: 0704 TØNSBERG Gnr: 1002 Bnr: 389 Seksjon: 4

Eiet/festet: Eiet

Areal: 278,2 m² Arealkilde: Andel av felles tomtegrunn for seksjonene 1-5 Iflg. opplysninger hentet fra
Ambita

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 127/1000

Hjemmelshaver: Farmandgården AS

Adresse: Fayes gate 5, 3110 TØNSBERG

Matrikkel: Kommune: 0704 TØNSBERG Gnr: 1002 Bnr: 389 Seksjon: 2

Eiet/festet: Eiet

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 203/1000

Hjemmelshaver: Erna Andersen

Adresse: Fayes gate 5, 3110 TØNSBERG

Matrikkel: Kommune: 0704 TØNSBERG Gnr: 1002 Bnr: 389 Seksjon: 5

Eiet/festet: Eiet

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 234/1000

Hjemmelshaver: Erna Andersen

Adresse: Fayes gate 5, 3110 TØNSBERG

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Eiers egenerklæring er ikke fremlagt for
takstmannen.



Matrikkel: Gnr 1002: Bnr 389 (snr: 5), bnr 389 (snr: 2), bnr 389 (snr:
1), bnr 389 (snr: 3), bnr 389 (snr: 4)

Takstkonsulent Helge Semb AS

Kommune: 0704 TØNSBERG KOMMUNE Trudvangveien 67, 3117 TØNSBERG
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Bygninger på eiendommen

Bygård

Bygningsdata

Byggeår: 1977  Kilde: Ca angitt byggeår

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

3. etasje 277 Legekontor med 3 behandlingsrom,
lab, spiserom, venterom, kontor,
toaletter.
Tannteknisk kontor
Ledig lokale mot Fayes gate
Gangarealer, tekn rom, hcp toalett
med dusj, heis

2. etasje 277 Gyn. legekontor med venterom,
forværelse, to legekontorer, lab,
pauserom garderobe med dusj,
toalett.
Åpent kontorlandskap mot Fayes
gate med tilhørende toaletter,
bakrom.
Felles gang med heis

1. etasje 277 Butikklokale til Japan Foto

Kjeller 277 Trappegang, møterom med te -
kjøkken, tilfluktsrom som benyttes
som lager. Div tekniske rom, mindre
boder og større lagerrom som
benyttes av Japan Foto.

Sum bygning: 1 108 0 0 0

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.
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Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering for Bygård

Grunn og fundamenter, generelt - Bygård

Beskrivelse: Det er søkt etter tegninger / dokumentasjon på fundamentering av bygget. Dessverre er ikke slik
dokumentasjon funnet.
For mer informasjon om byggets fundamentering henvises til Jan Petter Andersen.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen vesentlig oppsprekking eller større setninger er observert på yttermurene eller
kjellergulv.

Ved hjelp av krysslaser er det målt høyder på fasadeveggen mot Fayes gate. Målingene viste
ingen/ ubetydelige høydeforskjeller på fasadeveggen.

Drenering - Bygård

Beskrivelse: Kjellerveggen ligger under bakkenivå mot sør og vest. Øvrige yttermurer er tilstøtende til
nabobyggene.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.
Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Kjeller og underetasje  virket tørr og luftig på takstdagen.

Dreneringen har utlevd ca halvparten av sin  forventede levetid og gis derfor tilstandsgrad 2.

Yttervegger - Bygård

Beskrivelse: Gården har bare to yttervegger. Fasadevegg mot sør er antatt bygget av armert betong.
Yttervegg mot Fayes gate med bærende betongsøyler. Utfyllende bindingsverk mellom
betongsøylene.
ytterveggene er utforet og isolert på innvendig side. Panelte overflater.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal bruksslitasje.

Utvendige overflater - Bygård

Beskrivelse: Ytterveggene er forblendet med elokserte plater av aluminium mot Fayes gate.
Fasaden mot sør har pusset betong med malte overflater. Øvrige vegger mot nabobygg.

Fasasde mot sør med slitte overflate.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før dekkbeising av trekledning eller laft, dekkbeiset er 4 - 8 år.
Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6 - 12 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Sørveggen med malte betongoverflater er slitt med mindre oppsprekkinger og trenger
vedlikehold. TG 2.
Platekledd vegg mot Fayes gate er antatt fra byggeår, men er fortsatt  i god stand.

Begge yttervegger gis TG 2 pga alder.
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Vinduer - Bygård

Beskrivelse: Ulike vindustyper i 2 og 3 etasje med faste eller glidehengslede rammer, alle med 2 lags isolerglass.
Utvendige persienner er montert på de fleste kontorvinduene mot sør.

Ulike vindustyper, alle med 2 lags isolerglass

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vinduer mot sør er skifte i 2 og 3. etg i 2017, Gis TG 1.
Eldre vinduer fra 1977 mot Fayes gate i 2. og 3. etasje. Disse gis TG 2 pga alder.

Butikkvinduer med rammer av aluminium.

Ytterdører og porter - Bygård

Beskrivelse: Inngangsparti med tofløyede dører og store vindusflater.

Store dører med rammer av aluminium.
"Rullgardiner" av gitter bak fasadevinduene ut mot Fayes gate

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av malte treporter, stål- og aluminiumsporter er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Dører fra byggeår med vanlig bruksslitasje, særlig med slitte overflater på sørvendte flater.

Utvendige glassfasade med dører i 1 etasje for Japan Foto, ble nye innsatt for 3 til 4 år siden.
TG 1 for disse.

Takkonstruksjoner - Bygård

Beskrivelse: Takkonstruksjon antatt av plassbygd armert betongdekke, fall til innvendig taknedløp. Horisontalt
tak mot loft er isolert med presset mineralull lagt med fall til slukene.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ikke mulig å kontrollere hulrommet mellom taktekkingen og betongdekket.

Taktekking og membraner - Bygård

Beskrivelse: Bærende undertak av betong. Yttertaket er tekket med papp. Yttertaket er dekket av singel for å
beskyttet papplaget.

Utvendig takflate med papp + singels

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før omlegging av betongtakstein er 30 - 60 år.
Normal tid før utskifting av betongtakstein er 10 - 40 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Taktekkingens alder er ukjent. Driftsjef Finn Gramer opplyser at papptekkingen ikke har vært
skiftet fra han begynte i jobben i 1995.

Ut fra tekkingens alder settes TG 2.

Material/symptom:
Normal tid før omlegging av takfolie, mekanisk festet er 15 - 35 år.
Normal tid før reparasjon av takfolie, mekanisk festet er 5 - 15 år.
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Utvendige beslag - Bygård

Beskrivelse: Sluk og nedløpsrør av plastbelagte stålplater.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er 25 - 35 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takrenner og beslag  fra byggeår, stedvis med avskallede og slitte overflater.

Material/symptom:
Normal tid før utskifting av sluk/nedløp i sink eller plastbelagt stål er 25 - 35 år.

Trapper og ramper - Bygård

Beskrivelse: Kun trapp fra butikklokale fra Japan Foto til kjellerlokale. Denne er bygget i betong og har
vinylbelegg i trinnene.

Ikke trapp i Fayes gate 5 , men ihht avtale kan denne eiendommen bruke trappegangen i nr 7.
Tilsvarende avtale om bruk av heisen i denne eiendommen for Fayes gate 7.

Intern trapp fra butikklokale til møterom/studio i kjeller.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tilstand.

Balkonger, terrasser ol. - Bygård

Beskrivelse: Balkong ut for kontorene i 2. og 3 etasje. Balkonggulvene er tekket med sinkbelegg.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Sinkbelegget på balkongene er antatt fra byggeår og er modne for utskifting.
Material/symptom:
Normal tid før reparasjon av balkonger i betong er 15 - 25 år.

Piper, plassbygde ildsteder m.v. - Bygård

Beskrivelse: Ikke pipe i bygget

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Frittbærende dekker - Bygård

Beskrivelse: Plassbygde armerte betongdekker mellom etasjene. Nedforede himlinger i kontor, møterom og
butikklokale.  Gulv med ulike overflater men hovedsakelig av vinylbelegg eller tepper i 3. etasje. 2.
etg med vinylbelegg i legekontorer og tannteknisk kontor. Fliser i gangarealer og toaletter.
Kjellergulv med malte overflater.

Ledig lokal i 2 etasje. Betonggulv uten overflatebehandling av gulv. Nedforede himlinger

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er 40 - 80 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bærende konstruksjoner i dekkene har normal tilstand og gis TG 1.
Overflater på deler av gulv og nedforede himlinger er slitt, ikke lenger tidsriktig og gis TG 2.
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VVS-installasjoner, generelt - Bygård

Beskrivelse: Innvendige vannrør av isolerte og uisolerte kobberrør.  Innvendige avløpsrør av soilrør
(støpejernsrør) og plast.

Tilstanden på VVS- anlegget er for øvrig ikke vurdert.

Nyere varmtvannsberedere og nye opplegg av kobberrør

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Bygård

Beskrivelse: Opprinnelig kom varmtvann fra Farmandstredet AS. I de senere år er det i stedet installert egne
varmtvannsbereder til hver av de ulike leietakere. Alle beredere av nyere dato.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ut fra berederens alder gis TG 1

Varme, generelt - Bygård

Beskrivelse: Ulike varmekilder. Dels via ventilasjonsanlegget, dels via elektriske panelovner, dels via radiatorer
med varme via Framandstredet AS (ihht avtale).

Bygget skal i løpet av året kobles av fra kjøpesenteret og kobles direkte på fjernvarme.  Jan Petter
Andersen kan informere mer om dette.

Varme og kjøling via ventilasjonsanlegget i Japan Foto sine lokaler.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Brannslokking, generelt - Bygård

Beskrivelse: Bygningen har seriekoblet brannvarslingsanlegg.
Flere brannskap med brannslanger.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
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Luftbehandling, generelt - Bygård

Beskrivelse: Bygningen har balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og kjøling. Effekten av kjølingen
er ikke optimal iflg. Gramer.

Air condition ble installert i 2 og 3 etg i 2018.

Ventilasjonsanlegg

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Iflg driftsleder Finn Gramer ble ventilasjonsanlegget skiftet i 2003. Se vedlagt skriv om
ventilasjonsanlegget.

Ventilasjonsanlegget er plassertinstallertarmandstredet AS. Pr dato driftes anlegget via
teknisk personale hos Steen & Strøm, ihht avtale.

Elkraft, generelt - Bygård

Beskrivelse: Elanlegg tilpasset dagens leietakere.
Elanlegget er blitt oppgradert flere ganger.
For nærmere vurdering kontakt el -takstmann.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fast inventar, generelt - Bygård

Beskrivelse: Kjøkkeninnredninger i spiserom og møterom med nyere god standard.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tilstand.

Innredning og garnityr for våtrom - Bygård

Beskrivelse: Badet og toalettrom er nylig oppgraderte i 2. og 3 etasje med flislagte overflater på gulv. Vanlig hvitt
utstyr.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Nyere toalettrom og hcp - toalett fra 2018

Div bøttekott har de opprinnelige overflater på gulv og vegger. TG 2.
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Heiser - Bygård

Beskrivelse: Opprinnelig heissjakt og ytterdører inn til heisen fra byggeår.
Iflg. driftleder Gramer ble heisen rehabilitert i 2018, ny motor, nye innvendige dører, oppgradert
styring.

heisen er ikke teknisk vurdert.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Andre utendørs røranlegg - Bygård

Beskrivelse: Ikke gitt opplysninger om nedgravde brenseltank på tomten.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
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WNA Eiendom AS
Org.nr: 888 949 062

Resultatregnskap
Note 2018 2017

Driftsinntekter
Andel resultat i tilknyttet selskap 6 475 217 224 601

Driftskostnader
Avskrivning 4 130 477 118 445
Annen driftskostnad 3 58 846 24 025
Sum driftskostnader 189 323 142 470

Driftsresultat 285 894 82 131

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt fra selskap i samme konsern 7 94 019 82 086
Annen finansinntekt 291 1 042
Annen finanskostnad 139 149 138 800
Netto finansposter -44 839 -55 672

Ordinært resultat før skattekostnad 241 055 26 458

Skattekostnad på ordinært resultat 8 15 501 0

Årsresultat 225 554 26 458

Overføringer og disponeringer
Overføringer fond for vurderingsforskjeller 9 260 475 -118 905
Overføringer annen egenkapital 9 -34 921 145 363
Sum disponert 225 554 26 458



WNA Eiendom AS
Org.nr: 888 949 062

Balanse pr. 31. desember
Note 2018 2017

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4, 5 2 566 723 2 480 821
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 4 6 549 8 186
Sum varige driftsmidler 2 573 272 2 489 006

Finansielle anleggsmidler
Lån til foretak i samme konsern 7 2 024 498 1 723 806
Investeringer i tilknyttet selskap 6 304 090 43 615
Sum finansielle anleggsmidler 2 328 588 1 767 421

Sum anleggsmidler 4 901 859 4 256 428

Omløpsmidler

Fordringer
Andre fordringer 7 10 000 10 000
Sum fordringer 10 000 10 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 348 208 868 680

Sum omløpsmidler 358 208 878 680

Sum eiendeler 5 260 067 5 135 107
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Org.nr: 888 949 062

Balanse pr. 31. desember
Note 2018 2017

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 9, 10 1 000 000 1 000 000
Overkurs 9 500 182 500 182
Sum innskutt egenkapital 1 500 182 1 500 182

Opptjent egenkapital
Fond for vurderingsforskjeller 9 304 090 43 615
Udekket tap / Annen egenkapital 9 -12 422 69 568
Sum opptjent egenkapital 291 668 113 183

Sum egenkapital 1 791 850 1 613 365

Gjeld

Avsetninger for forpliktelser
Utsatt skatt 8 1 441 0
Sum avsetning for forpliktelser 1 441 0

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 5 3 377 194 3 500 000
Sum annen langsiktig gjeld 3 377 194 3 500 000

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld 7 89 582 21 742
Sum kortsiktig gjeld 89 582 21 742

Sum gjeld 3 468 217 3 521 742

Sum egenkapital og gjeld 5 260 067 5 135 107

31. desember 2018
Nøtterøy, 13. mai 2019

Jan Petter Andersen Svend Erik Andersen
styreleder styremedlem



WNA Eiendom AS
Org.nr: 888 949 062

Noter til regnskapet for 2018

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Tilknyttet selskap
Tilknyttet selskapet bokføres etter egenkapitalmetoden, hvor årlig resultatandel legges til andelens
anskaffelseskost. Mottatte utdelinger føres til fradrag i balanseført verdi. Årlig resultatandel inntektsføres
som driftsinntekt.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan
reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er
sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.
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Noter til regnskapet for 2018

Note 2 - Bankinnskudd

Selskapet har ingen bundne midler per 31.12.18.

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt honorar eller andre godtgjørelser til styret. Selskapet er ikke
pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2018

Revisjon 11 250
Andre tjenester 11 876

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 - Varige driftsmidler

Tomter, bygninger
og annen fast

eiendom
Anskaffelseskost 01.01.2018 3 634 602
Tilgang kjøpte driftsmidler 214 742
Anskaffelseskost 31.12.2018 3 849 344

Akk.avskrivning 31.12.2018 -1 276 072
Balanseført pr. 31.12.2018 2 573 272

Årets avskrivninger 130 477

Avskrivningsplan Saldo
Prosent avskrivning 2-20 %

Note 5 - Langsiktig gjeld og pantesikkerheter

Pantsikret gjeld 2018 2017
Langsiktig banklån 3 377 194 3 500 000

Langsiktig gjeld med forfall etter 5 år utgjør 2 227 940.

Sikret i panteobjekt med bokførte verdier: 2018 2017
Tomter og bygninger 2 566 723 2 480 821



WNA Eiendom AS
Org.nr: 888 949 062

Noter til regnskapet for 2018

Note 6 - Andel i tilknyttet selskap

Selskapet eier en 43,7 % andel i Farmandsgården ANS som driver med utleie av Fayes gate 5 på vegne av
eierne av eiendommen. Eiendommen eies i sameie av WNA Eiendom AS og Farmandsgården AS, hvor
andelen til WNA Eiendom AS utgjør 43,7 %. Selskapets andel i Farmandsgården ANS bokføres etter
egenkapitalmetoden, hvoretter årlig resultatandel inntektsføres og løpende utdelinger går til fradrag i
andelens balanseførte verdi.

2018 2017
Bokført verdi 1.1.2018 43 615 162 520
Årets resultatandel 475 217 224 601
Årets utdelinger -214 742 -343 506
Bokført verdi 31.12.2018 304 090 43 615

Note 7 - Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer 2018 2017

Langsiktig lån til WNA Holding AS* 2 024 498 1 723 806
Kortsiktig fordring Willy N. Andersen Eiendom AS 10 000 10 000
Sum 2 034 498 1 733 806

*) Langsiktig lån til WNA Holding AS renteberegnes med 5 % pa og forfaller i sin helhet 01.01.2020. Renter
for 2018 er tillagt lånets saldo.

Kortsiktig gjeld 2018 2017

Konsernbidrag WNA Holding AS 61 129 0



WNA Eiendom AS
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Noter til regnskapet for 2018

Note 8 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2018 2017

Betalbar skatt 14 060 0
Årets skatteeffekt av endret skattesats -65
Endring utsatt skatt 1 506 0
Årets totale skattekostnad 15 501 0

Beregning av årets skattegrunnlag: 2018 2017

Ordinært resultat før skattekostnad 241 055 26 459
3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden 0 8 683
Skattemessig overskudd på andel i selskap med deltakerfastsetting 476 223 225 334
Regnskapsmessig overskudd i selskap med deltakerfastsetting -475 217 -224 600
Endring i midlertidige forskjeller 1 637 2 045
Anvendt fremførbart underskudd -182 570 -37 921
Ytet konsernbidrag -61 129 0
Årets skattegrunnlag 0 0

Oversikt over midlertidige forskjeller 2018 2017

Driftsmidler inkl goodwill 6 548 8 185
Akkumulert fremførbart underskudd 0 -182 570
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 6 548 -174 385

Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22% for i år, 23% for i fjor) 1 441 -40 109

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 23% av resultat
før skatt 2018

23% skatt av resultat før skatt 55 443
Endring ikke balanseført utsatt skattefordel -40 109
Permanente forskjeller (23%) 231
Årets skatteeffekt av endret skattesats -65
Beregnet skattekostnad 15 500

Note 9 - Egenkapital

Aksjekapital Overkurs Fond for Annen Sum
vurderings- egenkapital

forskjeller
Egenkapital 01.01.2018 1 000 000 500 182 43 615 69 568 1 613 365
Årsresultat 0 0 260 475 -34 921 225 554
Avgitt konsernbidrag 0 0 0 -47 069 -47 069
Egenkapital 31.12.2018 1 000 000 500 182 304 090 -12 422 1 791 850



WNA Eiendom AS
Org.nr: 888 949 062

Noter til regnskapet for 2018

Note 10 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:
Antall Pålydende Balanseført

Ordinære aksjer 1 000 1 000 kr 1 000 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

Ordinære      Eier- Stemme-
aksjer andel     andel

WNA Holding AS 1 000 100 % 100 %













































Skattemessige saldoverdier WNA Eiendom AS pr. 31.12.18: 

Formuesverdi bygg: 7 402 422 

  

Saldogruppe  

j): 872 173 

i): 1 564 660 

  

Tomt: 129 891 

 

















 Aksjeeierbok for Farmandsgården AS 
 Organisasjonsnummer 932721791 
 
 Selskapets aksjekapital er på kr 1 550 000 
 Det er utstedt 15.500 aksjer pålydende kr 100,00 
 
Aksjefordeling pr.  25-04-2019 
 
Navn Fnr./Org.nr Antall aksjer Aksjenr. (fra-til) Aksjeklasse Dato for Anmerkning 
 innføring asl. § 4-7 (2) 
                                                                                 
 

                                                                                                                                                                                                                           
 Skatt Klient 2018.5a 

Knut Traaseth 250323 28752 50  A-aksjer   
Gunhild Astrid Traaseth 170427 32834 50  A-aksjer   
Hilde Traaseth 051163 43225 3 080  B-aksjer   
Lars Traaseth 090255 38746 3 080  B-aksjer   
Martin Traaseth 250956 36791 3 080  B-aksjer   
Tore Traaseth 300360 35370 3 080  B-aksjer   
Knut Thomas Traaseth 080266 28521 3 080  B-aksjer   
 
Sum 15 500 
 
                                                                                 
 Knut Traaseth 
 





































































































BILAG FAYES GATE 5 – FARMANDSGÅRDEN ANS/WNA 

EIENDOM AS OG FARMANDSGÅRDEN AS 
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#5140862/13 

MEGLERSTANDARD OKTOBER 2015 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG.  

Utkast 23.05.2019 av Q4 Næringsmegling AS ved RBW. Q4 Næringsmegling AS har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller 

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

undertegnes av selger og kjøper. 

Det er gjort endringer i malen som oversendes på anmodning. 

 

KJØPEKONTRAKT 

mellom 

WNA Holding AS 

og 

[Kjøper] 

vedrørende salg av aksjene i 

WNA Eiendom AS 
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1. PARTENE OG EIENDOMMEN 

WNA Holding AS, org.nr. [org.nr. Selger], (Selger) eier 100 % av aksjene (Aksjene) i WNA 

Eiendom AS, org.nr. 888 949 062, (Selskapet).   

 

Selskapet eier 43,7 % av andelene i Farmandsgården ANS, org. nr. 984 055 056 (ANS’et).  De 

resterende andelene eies av AS Farmandsgården, org. nr. 932 721 791. Det er en 

betingelse at  aksjene i begge selskapene selges samtidig og at andelene i ANS’et 
medfølger ved salget av aksjene i de to selskapene. 
 
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 og vil få hjemmel til  Fayesgate 5, gnr. 1002, bnr. 389, snr. 2 og 5  i Tønsberg 

kommune, mens AS Farmandsgården eier og har hjemmel til gnr. 1002, bnr. 389, snr. 

1,3 og 4. Snr. 1 til 5 betegnes heretter Eiendommen. 

2. KJØPESUMMEN 

2.1 Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen 

Kjøpesummen for Aksjene (Kjøpesummen) er basert på at NOK [●] utgjør omforent, fast 

verdi av Eiendommen (Eiendomsverdien) og skal beregnes som følger: 

(a) NOK [●], som utgjør 43,7% av Eiendomsverdien,  

med tillegg av: 

(b) kontanter og fordringer i Selskapets balanse inkludert konsernfordring, 

(c) balanseført andel av ANS’et , 

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

Overtakelse), 

og med fradrag for: 

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

skatt og avsetning for tap på fordringer, og 

(f) 8 % av differansen mellom i 43,7% av Eiendomsverdien etter fradrag for antatt andel 

av markedsverdi på tomten NOK 4 000 000,-, og snr. 2 og 5’s 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:  
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(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.  

(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. 

Selskapet har en fordring på Selger (Konsernfordring) som er på NOK [•] inklusive opptjente 

renter per Overtakelse.  
 

Ved Overtakelse skal Kjøper betale Estimert Kjøpesum fratrukket Konsernfordringen (Netto 

Estimert kjøpesum) NOK [•] og innfri Lånene med de beløp som fremgår av 

restgjeldsoppgaven. 

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

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

overtatt debitoransvaret for Konsernfordringen 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, 
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(b) En bekreftelse fra Selskapets regnskapsfører, om at han har foretatt en forenklet 

kontroll av Revidert Balanse, og 

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

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

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

innsigelser til Kjøpesumsberegningen. Hvis Kjøper ikke gjør innsigelse gjeldende innen 

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

Hvis Kjøper fremmer innsigelse mot Kjøpesumsberegningen innen fristen og partene ikke 

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

fellesskap oppnevner og bekoster, fastsette Kjøpesumsberegningen med bindende og 

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

etter at revisor er oppnevnt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tilgang til all den informasjon om Selskapet som revisor krever. 

Hvis Revidert Kjøpesum avviker fra Estimert Kjøpesum skal 

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

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

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

med tillegg for 3 % rente p.a. fra Overtakelse til betaling skjer, likevel slik at det etter forfall 

løper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. 

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

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

2.4 Forsinket betaling 

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

skal skyldneren betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra forfall til 

betaling skjer. 
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3. OVERTAKELSE, RISIKOOVERGANG OG OPPGJØR 

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

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

garantiene som gis per Overtakelse. 

Oppgjøret under denne avtalen skal gjennomføres i samsvar med oppgjørsavtalen i 

vedlegg 6, og Selger, Kjøper og Selskapet påtar seg herved å oppfylle sine respektive plikter 

etter oppgjørsavtalen. Selger skal sørge for at Selskapet oppfyller sine plikter etter 

oppgjørsavtalen. 

4. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV AVTALEN  

4.1 Kjøpers betingelser 

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

oppfylt eller frafalt av Kjøper:  

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

som utgjør vesentlig brudd på Selgers forpliktelser etter denne avtalen. 

4.2 Selgers betingelser  

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

oppfylt eller frafalt av Selger: 

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

som utgjør vesentlig brudd på Kjøpers forpliktelser etter denne avtalen. 

(b) At Kjøper inngår avtale om kjøp av 100% av aksjene i AS Farmandsgården, org. nr. 

932 721 791 med Overtakelse iht. pkt. 3. 

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 Selger står helt 

fritt til å gjøre gjeldende forbeholdet i pkt.  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: 



Kjøpekontrakt WNA Eiendom AS 6 (11) 

(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. 

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

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

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

utover det som fremgår av Revidert Balanse. 

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

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

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

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

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

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

dekket av avsetninger i Revidert Balanse.  

(f) At 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, 

og 43,7% av ANS’et , og at Selskapet ikke har ansatte eller pensjonsforpliktelser. 

(h) At Selskapet eier snr. 2 og 4 og blir hjemmelshaver til de 2 seksjonene i Eiendommen.  

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

de som er angitt i vedlegg 4. 

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

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

minnepinne, se vedlegg 1, 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 og 

at disse avtalene er gyldige og gjengir alt som er avtalt med leierne. 

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

utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende 

reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen. 

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

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

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

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

grunn til å være uvitende om på dette tidspunktet. 

Selger gir ingen andre garantier enn de som er angitt ovenfor i dette punkt 7. 
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8. BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR 

8.1 Kjøpers kunnskap 

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

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

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

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

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

fellesskap de Fundamentale Garantiene. 

8.2 Reklamasjon 

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

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

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

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

innen ett år etter Overtakelse. 

Reklamasjonsfristene ovenfor gjelder ikke for brudd på de Fundamentale Garantiene. For 

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

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

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

det. 

8.3 Omfanget av erstatningen 

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

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

felleskostnader) skal likevel anses som direkte tap. 

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

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

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

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

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

8.4 Beløpsmessig ansvarsbegrensning  

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

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

enn NOK 50 000,-, og det skal ses bort fra slike brudd ved vurderingen av om 

beløpsgrensen i bokstav (b) nedenfor er nådd. 

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

NOK 500 000,-, men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har 

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

ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved brudd på de Fundamentale Garantiene. 

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

ved brudd på andre punkter i denne avtalen. 

8.5 Samlet ansvarsbegrensning for ethvert brudd på avtalen 

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

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

Revidert Kjøpesum og 20 % av Eiendomsverdien. 

8.6 Ansvar ved forsett eller grov uaktsomhet 

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

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

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

salget av Aksjene til Kjøper. 

8.7 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 
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at Kjøper har gitt Selger skriftlig melding om bruddet. Kjøper taper retten til å gjøre 

denne skadesløsholdelsen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 dager etter at 

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

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

noe som foranlediger en særskilt skadesløsholdelse.] 

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

holdelsene i dette punkt 10. 

11. FULLSTENDIG AVTALE 

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

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

avtalen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inngåelsen eller oppfyllelsen av denne avtalen med vedlegg. 

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

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

avtale med de Beskyttede Personer. 

13. MEDDELELSER 

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

adresser: 

For Selger: [●] 

For Kjøper: [●] 

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

Q4 Næringsmegling AS v/ Trond Stensholt, epost: ts@q4.no 

14. LOVVALG OG TVISTELØSNING 

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

et annet lands rett. 
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Enhver tvist som måtte oppstå med tilknytning til denne avtale, avgjøres ved ordinær 

rettergang med Vestfold tingrett som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente 

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

som er bestemt her. 

15. VEDLEGG 

Vedlagt følger: 

1. Firmaattester for Selger og Kjøper  

2. Siste avlagte årsregnskap, pantattest, firmaattest og vedtekter for Selskapet  

3. Estimert Balanse og estimert kjøpesumsberegning  

4. Grunnboksutskrifter 

5. Prospekt.  Bilag på minnepinne 

6. Oppgjørsavtale 

7. [Datarom på DVD/minnepinne] 

16. UNDERSKRIFT 

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

Næringsmegling AS beholder ett hver. 

[sted], [signeringsdato] 

For Selger:  WNA Holding AS  for Kjøper: [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

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

 

for WNA Eiendom AS 

[Selskapets repr.]  
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VEDLEGG 6 

OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 

1 OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN 

WNA Holding AS, org.nr. [org.nr. Selger], (Selger) og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) har i 

dag inngått avtale (Avtalen) om salg av aksjene i WNA Eiendom AS, org. nr. 888 949 062.  

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.30   

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 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 

 

                                                           

30 Det må avklares om Lånene skal innfris ved at Kjøper betaler lånebeløpet til Oppgjørsansvarlig som deretter innfrir 
Lånene, eller ved at Kjøper overfører lånebeløpet direkte til Långiveren. I sistnevnte fall stryker man «Lånene» i klammen og 
tilføyer: «Kjøper skal selv innfri Lånene». 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

avhende, pantsette eller på annen måte råde 

over Eiendommen uten samtykke fra 

Oppgjørsansvarlig. Sikringsdokumentet er 

effektivt så langt gjeldende rett tillater det.31 

2.2 Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

aksjeeierboken som angitt i Bilag 1med de der 

angitte heftelser til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 

 

2.3 Levere til Oppgjørsansvarlig en original fullmakt 

som angitt i Bilag 2 der Selskapet gir Kjøper rett 

til å pantsette Eiendommen til Kjøpers långiver, 

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

(Långiveren).32 Oppgjørsansvarlig skal ikke 

utlevere fullmakten til Kjøper før oppgjøret er 

gjennomført. Kjøper skal sørge for at 

panteretten til Långiveren bare kan gjøres 

gjeldende så langt gjeldende rett tillater det. 

Selger/ 

Selskapet 

Senest 1033 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.4 Levere til Oppgjørsansvarlig korrekt signerte og 

bekreftede pantedokumenter over Eiendommen 

utstedt til Långiveren og en erklæring der 

Långiveren påtar seg å avlyse pante-

dokumentene hvis Overtakelse, uavhengig av 

årsak, ikke finner sted. 

Kjøper Senest 10 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.5 Innhente eventuelle samtykker som er 

nødvendige for å tinglyse pantedokumentene til 

Långiveren.  

Selger/ 

Selskapet 

Senest 8 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.6 Forutsatt at punkt 2.3 til og med punkt 2.5 er 

oppfylt, sende pantedokumentene til fordel for 

Långiveren til tinglysing. 

Oppgjørs-

ansvarlig 

Senest 7 

virkedager før 

Overtakelse 

 

                                                           

31 Denne begrensningen medfører i praksis at sikringsdokumentet vil være effektivt for kroner 0. At sikringsdokumentet er 
effektivt for kroner 0, skyldes at det nok vil anses som en urettmessig tapping av Selskapet om Eiendommen benyttes til 
dekning av Kjøpers krav mot Selger. Under enhver omstendighet vil sikringsdokumentet være effektivt for kroner 0 hvis ikke 
alle vilkårene i unntaksforskriften til aksjeloven § 8-10 er oppfylt. En grunn til at man likevel tinglyser et sikringsdokument, 
er at sikkerhetsforskriftene under meglerens ansvarsforsikring ofte krever det. 
32 Punkt 2.3 til og med punkt 2.6 kan strykes dersom det ikke skal etableres pant til fordel for Kjøpers bank forut for 
Overtakelse. Panterett for Kjøpers oppkjøpsfinansiering kan bare etableres hvis i) saksbehandlingsreglene i § 8-10 følges, 
ii) vilkårene for fritak fra aksjeloven § 8-10 er oppfylt i henhold til tilhørende forskrift, eller iii) dispensasjonsvedtak er 
gitt etter særskilt søknad. 
33 Fristene her må tilpasses den tid man har til rådighet mellom avtalesignering og overtakelse, og ta hensyn til tiden det tar 
å få pantedokumentene konferert. 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

2.7 Innhente bekreftelser (Restgjeldsoppgaven) fra 

kreditorene under Lånene som angir eksakt 

størrelse på Lånene per Overtakelse, og hvor 

kreditorene bekrefter at alle deres panteretter 

over Eiendommen, [Aksjene] og øvrige eiendeler 

som tilhører Selskapet,34 vil slettes ved mottak 

av de beløp som fremgår av Restgjeldsoppgaven. 

Selger/ 

Oppgjørs-

ansvarlig 

5 dager før 

Overtakelse35 

 

2.8 Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig en 

oppdatert estimert kjøpesumsberegning som 

angitt i punkt 2.2 i Avtalen, der Lånene og 

Estimert Kjøpesum er justert for beløpene i 

Restgjeldsoppgaven.36 

Selger 5 dager før 

Overtakelse 

 

2.9 Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

styreprotokoll som angitt i Bilag 3.37 38 

Selger/ 

Selskapet 

Senest kl. 09.00 

ved 

 

                                                           

34 Her må det avklares om Selskapet har stilt pant eller garantier til andre enn kreditorene under Lånene. Har Selskapet 
gjort det, kan man her tilføye et nytt punkt 2.7: «Levere til Kjøper en bekreftelse om at [angi navn på panthaver]s panterett 

over Eiendommen vil slettes etter at [angi navn på panthaver] har mottatt NOK [•] av Estimert Kjøpesum ved Overtakelse, 

og om at Selskapet med virkning fra Overtakelse er fritatt for enhver forpliktelse under garantiavtalen datert [•] som 

Selskapet har gitt til [angi navn på panthaver].» 
35 Har Selger inngått swap-avtaler i tilknytning til Lånene, bør Selger undersøke om det er praktisk mulig å innhente 
restgjeldsoppgaver fem dager før Overtakelse.  
36 Teksten her forutsetter at kjøpesumsberegningen skal oppdateres før Overtakelse basert på restgjeldsoppgaver som vil 
bli innhentet senere.  
37 Hvis erverv av aksjer i Selskapet ikke er betinget av samtykke, kan dette punktet erstattes med følgende punkt: «Levere til 

Kjøper en erklæring fra hver av styremedlemmene i Selskapet om at de ikke har utestående krav mot Selskapet utover det 

som fremgår av Estimert Balanse.» For selskaper som er stiftet etter 1. januar 1999, er erverv av aksjer i et selskap betinget 
av samtykke fra selskapet med mindre det er fastsatt i vedtektene at samtykke ikke kreves (jf. aksjeloven § 4-15 (2)). For 
selskaper som er stiftet før 1. januar 1999, er erverv av aksjer i et selskap betinget av samtykke fra selskapet bare for så vidt 
selskapets vedtekter inneholder bestemmelser om at overdragelse eller annet eierskifte er betinget av samtykke fra 
selskapet (jf. aksjeloven § 21-2 nr. 25). 
38 Utover å tinglyse en panterett til Kjøpers långiver og innhente restgjeldsoppgaver (jf. punkt 2.6 og 2.7) har det sittende 
styret i Selskapet ingen plikt til å inngå avtaler om refinansiering av Selskapets gjeld ved Overtakelse eller yte annen bistand 
til Kjøpers finansiering. Interessene til Kjøpers långiver kan ivaretas ved at Kjøper påtar seg overfor långiveren å endre 
styret ved Overtakelse og sørge for at Selskapet samtidig tiltrer de nødvendige låneavtaler mv. Hvis det sittende styret i 
Selskapet skal medvirke til Kjøpers finansiering, bør det forsikre seg om at Selskapet overholder kravene i aksjeloven 
(herunder finansieringsforbudet i aksjeloven § 8-10 og krav til armlengdes vederlag mv.) og ikke gi Kjøper en blanco-
fullmakt til å inngå avtaler på Selskapets vegne. Er det ønskelig med en slik bestemmelse, kan man tilføye følgende punkter 
i oppgjørsavtalen: 

1.1 Levere til Selger de avtaler og dokumenter som Långiveren ber 

om at Selskapet inngår for å finansiere Estimert Kjøpesum 

og/eller Selskapets gjeld per Overtakelse, og godtgjøre at 

inngåelsen av disse avtaler eller dokumenter ikke strider mot 

gjeldende rett. 

Kjøper 8 dager før 

Overtakelse 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

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 Netto Estimert Kjøpesum og Lånene 

er disponibelt på Oppgjørskontoen. 

Kjøper Senest kl. 

11.00 ved 

Overtakelse 

 

 

4 PLIKTENE TIL OPPGJØRSANSVARLIG VED OVERTAKELSE 

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

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

(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 

                                                                                                                                                                                     

1.2 Forutsatt at Kjøper har oppfylt sine plikter etter 2.9, sørge for 

at avtalene og dokumentene som Selger har mottatt, blir 

signert av kompetent person hos Selskapet og levere disse til 

Kjøper. 

Selger/ 

Selskapet 

5 dager før 

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

Oppgjørskontoen til Selgers konto med nr. [•]. 

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.39 

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, 40 med mindre Kjøper gir instruks om noe annet. 

*** 

[sted], [signeringsdato] 

                                                           

39 Hvis aksjene er pantsatt til megleren, se note 41, erstatter man «urådighetserklæringen i aksjeeierboken» med 
«urådighetserklæringen og panteretten til Oppgjørsansvarlig i aksjeeierboken». 
40 Hvis aksjene er pantsatt til megleren, se note 41, erstatter man «urådighetserklæringen i aksjeeierboken» med 
«urådighetserklæringen og panteretten til Oppgjørsansvarlig i aksjeeierboken». 
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for WNA Holding AS  for [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

for WNA Eiendom AS  for Q4 Næringsmegling AS 

[Selskapets repr.]   

 
 

Bilag:  

1. Aksjeeierbok for Selskapet ved signering av Avtalen 

2. Fullmakt til å pantsette Eiendommen fra Selskapet til Kjøper 

3. Styreprotokoll for Selskapet 

4. Melding om erverv av aksjene i Selskapet 

5. Aksjeeierbok for Selskapet ved Overtakelse 

6. Generalforsamlingsprotokoll for endring av styret mv. 
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Bilag 1 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

WNA EIENDOM AS 

Org.nr. 888 949 062 

Aksjeeiere i alfabetisk 
rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall 
aksjer 

Heftelser/merknader Innført dato 

WNA Holding AS  
[Forretningsadresse] 

[org.nr. 
Selger] 

1-[•]1) [•] 
1) Aksjene er solgt til [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], iht. 
aksjekjøpsavtale datert [signeringsdato]. Avtalt overtakelse er 

[overtakelsesdato]. Aksjene er pantsatt til Q4 Næringsmegling AS, org. 
nr. 916 739 125, til sikkerhet  for ethvert krav som tilkommer [Kjøper] 
eller [Kjøpers bank] i tilknytning til denne aksjekjøpsavtalen og eieren 
av aksjene kan ikke avhende eller pantsette aksjene eller rettigheter til 
aksjene uten samtykke fra Q4 Næringsmegling AS, org.nr. NO 916 739 
125 MVA. Denne heftelsen er ikke til hinder for at aksjene pantsettes 
på første prioritet til [Kjøpers bank].42  

1) [signeringsdato] 

 

[Sted], [signeringsdato] 

for WNA Eiendom AS 

[Selskapets repr.]  

 

                                                           

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

FULLMAKT TIL PANTSETTELSE 

WNA Eiendom AS, org.nr. 888 949 062, 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. 

1002,, bnr. 389, fnr. , snr. 1,2,3,4,5 i Tønsberg  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 WNA Eiendom AS 

 

[Selskapets repr.] 

 

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

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

[Sted], [dato] 

 

 

 

 

 

 
 

Vitnes underskrift 

 

 

Vitnes underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Adresse Adresse 
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Bilag 3 

PROTOKOLL FRA  

STYREMØTE 

I 

WNA EIENDOM AS 

(Selskapet) 

 

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

betryggende å avholde telefonstyremøte den [•]] 

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

Det fremkom ingen innsigelser mot behandlingsmåten, innkallingen eller dagsordenen. 

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

(Kjøper) erverver alle aksjene i Selskapet. 

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

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

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

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

vegne av Selskapet samt oppdatere og signere aksjeeierboken for Selskapet. 

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

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

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

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

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

generalforsamlingen i Selskapet måtte beslutte det.  

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

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

*** 

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

[Selskapets repr.] 
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Bilag 4 

 

Til styret i WNA Eiendom AS, org.nr. 888 949 062 

 

 

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 WNA Eiendom AS.  

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

[org.nr. Kjøpers bank]. 

Vi krever at [Kjøper] straks innføres i aksjeeierboken til WNA Eiendom AS som eier av alle aksjene , og 

at [Kjøpers bank] innføres som panthaver. 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for [Kjøper] 

[Kjøpers repr.] 

 

*** 

 

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

[signeringsdato].44 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for WNA Holding AS 

[Selgers repr.] 

 

 

                                                           

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

AKSJEEIERBOK  

FOR  

WNA EIENDOM AS 

Org.nr. 888 949 062 

Aksjeeiere i alfabetisk rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

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

[Kjøper]2) 

[Forretningsadresse] 
[org.nr. Kjøper]2) 1-[•]1) og 2) [•] 2) Aksjene er pantsatt på første prioritet 

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

bank], med adresse [•].1)Eieren av 
aksjene kan ikke avhende eller pantsette 
aksjene eller rettigheter til aksjene uten 
samtykke fra Q4 Næringsmegling AS, 
org.nr. NO 916 739 125 MVA. Aksjene er 
pantsatt  til Q4 Næringsmegling AS, org. 
nr. 916 739 125, til sikkerhet  for ethvert 
krav som tilkommer [Kjøper] eller 
[Kjøpers bank] i tilknytning til denne 
aksjekjøpsavtalen. 

1) [signeringsdato] 

2) 

[overtakelsesdato] 

 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for WNA Eiendom AS 

[Selskapets repr.]  
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Bilag 6 

 

PROTOKOLL 

FOR 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

WNA EIENDOM AS 

 

Den [overtakelsesdato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i WNA Eiendom AS, org.nr. 

888 949 062, i selskapets lokaler. 

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

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

fullmakt].46 

Til behandling forelå følgende: 

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

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

sammen med møtelederen.  

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 

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

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

leder, daglig leder eller en stedfortreder for dem var til stede, jf. aksjeloven § 5-4 (1) tredje setning.47 

                                                           

46 Det er her lagt opp til at generalforsamlingen avholdes som et møte etter aksjelovens alminnelige regler (se dog punkt 2 i 
protokollen). Etter de forenklede reglene i aksjeloven § 5-7 kan generalforsamlingen avholdes "på en egnet måte" uten 
fysisk møte, f.eks. ved sirkulasjon av utkast til protokoll eller som et telefonmøte. Paragraf 5-7 krever at protokollen 
signeres av styrets leder før endringen av styret, men er neppe til hinder for at styret utpeker en annen person til å forestå 
avholdelse av generalforsamlingen og undertegne protokollen så fremt styrets leder har forfall og det ikke er en varaleder. 
Hvis generalforsamlingen skal avholdes etter reglene i § 5-7, stryker man sak 1 og 2 nedenfor og skriver: «Sakene nedenfor 

ble behandlet etter aksjeloven § 5-7 uten forutgående styrebeslutning om innkalling, jf. aksjeloven § 5-6 (3). Styrets 

medlemmer, daglig leder og revisor var gitt mulighet til å uttale seg om sakene, men ingen av disse hadde noen 

kommentarer eller innvendinger.» 
47 Det er ikke nødvendig å fravike § 5-4 hvis saksbehandlingsreglene i § 5-7 følges siden § 5-4 bare gjelder 
generalforsamlinger som avholdes som møte. 
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3. Beslutning om ansvarsfrihet 

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

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

utstrekning som gjeldende rett tillater det. 

4. Endring av styret 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

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

[●] og [●] skal here4er utgjøre selskapets styre.” 

5. Endring av revisor 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

”[●] skal fratre som revisor med umiddelbar virkning. [●], org.nr. [●], er here4er selskapets 

revisor.” 

6. Endring av vedtektene 

Generalforsamlingen vedtok at selskapets vedtekter heretter skal lyde: 

§ 1 

Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er WNA Eiendom AS. 

§ 2 

Forretningskommune 

Selskapet har sitt forretningskontor i [●]. 

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

§ 3 

Selskapets virksomhet 

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

dermed står i forbindelse.] 

§ 4 

Aksjekapitalen 

Aksjekapitalen er NOK [●] fordelt på [●] aksjer hver pålydende NOK [●]. 
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§ 5 

Samtykke til aksjeerverv. Forkjøpsrett 

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

aksjeloven.48 

§ 6 

Signatur
49

 

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

 

* * * 

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

 

_______________________      _______________________ 

[Kjøpers repr.]50        [medundertegner] 

                                                           

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

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

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

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

Undertegnede samtykker herved til: 

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

aksjeloven § 5-6 (3);  

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

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

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

i aksjeloven § 5-8 til § 5-16. 

 

[sted], ________ 

For [Kjøper] 

 

__________________ 
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MEGLERSTANDARD OKTOBER 2015 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG.  

Utkast 23.5.2019 av Q4 Næringsmegling AS ved RBW. Q4 Næringsmegling AS har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller 

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

undertegnes av selger og kjøper. 

Det er gjort endringer i malen som oversendes på anmodning. 

 

KJØPEKONTRAKT 

mellom 

Aksjonærene i AS Farmandsgården 

og 

[Kjøper] 

vedrørende salg av aksjene i 

AS Farmandsgården 

  



Kjøpekontrakt AS Farmandsgården 2 (11) 

1. PARTENE OG EIENDOMMEN 

Aksjonærene i AS Farmandsgården, [org.nr. Selger], (Selger) eier til sammen 100 % av 

aksjene (Aksjene) i AS Farmandsgården, org.nr. 932 721 791, (Selskapet).   

 

Selskapet eier 56,3 % av andelene i Farmandsgården ANS, org. nr. 984 055 056 (ANS’et).  De 

resterende andelene eies av WNA Eiendom AS, org. nr. 888 949 062. Det er en betingelse 

at  aksjene i begge selskapene selges samtidig, se pkt. 4.2 b) og at andelene i 

ANS’et medfølger ved salget av aksjene i de to selskapene. 

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 Fayesgate 5, gnr. 1002, bnr. 389, snr. 1, 3 og 4  i Tønsberg kommune, mens 

WNA Eiendom AS eier snr. 2 og 4.  Snr. 1 til 5 betegnes heretter Eiendommen.  

2. KJØPESUMMEN 

2.1 Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen 

Kjøpesummen for Aksjene (Kjøpesummen) er basert på at NOK [●] utgjør omforent, fast 

verdi av Eiendommen (Eiendomsverdien) og skal beregnes som følger: 

(a) NOK [●], som utgjør 56,3% av Eiendomsverdien,  

med tillegg av: 

(b) kontanter og fordringer i Selskapets balanse, 

(c) balanseført andel av ANS’et, 

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

Overtakelse), 

og med fradrag for: 

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

skatt og avsetning for tap på fordringer, og 

(f) 8 % av differansen mellom 56,3% Eiendomsverdien etter fradrag for 56,3% av antatt 

markedsverdi på tomten NOK 4 000 000,-, og snr. 1, 3 og 4’s 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:  
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(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.  

(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, 
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(b) En bekreftelse fra en Selskapets regnskapsfører, om at han har foretatt en forenklet 

revisorkontroll av Revidert Balanse, og 

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

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

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

innsigelser til Kjøpesumsberegningen. Hvis Kjøper ikke gjør innsigelse gjeldende innen 

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

Hvis Kjøper fremmer innsigelse mot Kjøpesumsberegningen innen fristen og partene ikke 

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

fellesskap oppnevner og bekoster, fastsette Kjøpesumsberegningen med bindende og 

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

etter at revisor er oppnevnt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tilgang til all den informasjon om Selskapet som revisor krever. 

Hvis Revidert Kjøpesum avviker fra Estimert Kjøpesum skal 

(a) en eventuell positiv differanse betales av Kjøper til  kontonr. 1503 72 70536 

(Oppgjørskontoen ) som er etablert i navnet til Oppgjørsansvarlig. 

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

d), betales av Selger til Oppgjørskontoen. 

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

med tillegg for 3 % rente p.a. fra Overtakelse til betaling skjer, likevel slik at det etter forfall 

løper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. 

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

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

2.4 Forsinket betaling 

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

skal skyldneren betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra forfall til 

betaling skjer. 
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3. OVERTAKELSE, RISIKOOVERGANG OG OPPGJØR 

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

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

garantiene som gis per Overtakelse. 

Oppgjøret under denne avtalen skal gjennomføres i samsvar med oppgjørsavtalen i 

vedlegg 6, og Selger, Kjøper og Selskapet påtar seg herved å oppfylle sine respektive plikter 

etter oppgjørsavtalen. Selger skal sørge for at Selskapet oppfyller sine plikter etter 

oppgjørsavtalen. 

4. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV AVTALEN  

4.1 Kjøpers betingelser 

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

oppfylt eller frafalt av Kjøper:  

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

som utgjør vesentlig brudd på Selgers forpliktelser etter denne avtalen. 

4.2 Selgers betingelser  

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

oppfylt eller frafalt av Selger: 

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

som utgjør vesentlig brudd på Kjøpers forpliktelser etter denne avtalen. 

(b) At Kjøper inngår avtale om kjøp av 100% av aksjene i WNA Eiendom AS, org.nr. 888 

949 062 med Overtakelse iht. pkt. 3. 

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 Selger står helt 

fritt til å gjøre gjeldende forbeholdet i pkt.  4.2(b).  

4.4 Betydningen av at avtalen bortfaller 

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

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

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

annen part likevel gjøre gjeldende erstatningskrav som følge av avtalebruddet. 

5. SELGERS PLIKTER FØR OVERTAKELSE 

Frem til Overtakelse skal Selger sørge for: 

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

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

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

utover det som fremgår av Revidert Balanse. 

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

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

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

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

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

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

dekket av avsetninger i Revidert Balanse.  

(f) At 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, 

og andeler i ANS’et, og at Selskapet ikke har ansatte eller pensjonsforpliktelser. 

(h) At Selskapet eier snr. 1, 3 og 4 og er hjemmelshaver til de 3 seksjonene i 

Eiendommen.  

(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 vedlagt på 

minnepinne til salgsoppgave, vedlegg 1, 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, og 

at disse avtalene er gyldige og gjengir alt som er avtalt med leierne. 

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

utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende 

reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen. 

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

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

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

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

grunn til å være uvitende om på dette tidspunktet. 

Selger gir ingen andre garantier enn de som er angitt ovenfor i dette punkt 7. 
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8. BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR 

8.1 Kjøpers kunnskap 

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

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

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

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

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

fellesskap de Fundamentale Garantiene. 

8.2 Reklamasjon 

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

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

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

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

innen ett år etter Overtakelse. 

Reklamasjonsfristene ovenfor gjelder ikke for brudd på de Fundamentale Garantiene. For 

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

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

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

det. 

8.3 Omfanget av erstatningen 

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

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

felleskostnader) skal likevel anses som direkte tap. 

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

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

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

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

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

8.4 Beløpsmessig ansvarsbegrensning  

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

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

enn NOK 50 000,-, og det skal ses bort fra slike brudd ved vurderingen av om 

beløpsgrensen i bokstav (b) nedenfor er nådd. 

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

NOK 500 000,-, men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har 

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

ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved brudd på de Fundamentale Garantiene. 

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

ved brudd på andre punkter i denne avtalen. 

8.5 Samlet ansvarsbegrensning for ethvert brudd på avtalen 

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

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

Revidert Kjøpesum og 20 % av Eiendomsverdien. 

8.6 Ansvar ved forsett eller grov uaktsomhet 

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

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

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

salget av Aksjene til Kjøper. 

8.7 Ansvaret til de respektive selgere  

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

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

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

8.8 Betydningen av ansvarsbegrensningene for Eiendomsverdien 

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

ansvar etter punkt 6, 7 og 8. 

9. BEFØYELSER VED BRUDD PÅ AVTALEN 

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

misligholdsbeføyelser etter kjøpsloven gjeldende hvis den annen part bryter avtalen, 

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

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

til å utføre retting etter kjøpsloven § 36. 

10. SELGERS SKADESLØSHOLDELSE 

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

springer ut av: 

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

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

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

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

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

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

leieforhold på uendrede vilkår etter gjenoppføring/reparasjon. Kjøper taper retten til 
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å gjøre brudd på denne skadesløsholdelsen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 45 dager 

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

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

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

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

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

denne skadesløsholdelsen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 dager etter at 

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

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

holdelsene i dette punkt 10. 

11. FULLSTENDIG AVTALE 

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

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

avtalen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inngåelsen eller oppfyllelsen av denne avtalen med vedlegg. 

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

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

avtale med de Beskyttede Personer. 

13. MEDDELELSER 

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

adresser: 

For Selger: [●] 

For Kjøper: [●] 

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

Q4 Næringsmegling AS v/ Trond Stensholt, epost: ts@q4.no 
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14. LOVVALG OG TVISTELØSNING 

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

et annet lands rett. 

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

rettergang med Vestfold tingrett som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente 

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

som er bestemt her. 

15. VEDLEGG 

Vedlagt følger: 

1. Firmaattester for Kjøper og ANS’et 

2. Firmaattest, pantattest og vedtekter for Selskapet  

3. Estimert Balanse og estimert kjøpesumsberegning  

4. Grunnboksutskrifter 

5. Prospekt.  Vedlegg på minnepinne 

6. Oppgjørsavtale 

7. [Datarom på DVD/minnepinne] 

16. UNDERSKRIFT 

Denne avtalen er i dag underskrevet i tre eksemplarer, hvorav selgers fullmektig, Kjøper og 

Q4 Næringsmegling AS beholder ett hver.  De øvrige selgerne får kopier. 

[sted], [signeringsdato] 

For Selger:  Aksjonærene i AS 

Farmandsgården 

 for Kjøper: [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

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

 

for AS Farmandsgården 

[Selskapets repr.]  



 

#5140862/13 

 

utgår
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VEDLEGG 6 

OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 

1 OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN 

Aksjonærene i AS Farmandsgården, [org.nr. Selger], (Selger) og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], 

(Kjøper) har i dag inngått avtale (Avtalen) om salg av aksjene i AS Farmandsgården, org. nr. 932 721 

791.  

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

Det er avtalt at Overtakelse skal skje [overtakelsesdato]. 

Estimert Kjøpesum og Lånene samt eventuelt gebyr for tinglysing av pant til Kjøpers långiver skal 

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

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

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

er tinglyst. 

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

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

halvparten av rettsgebyret utbetales ikke. 

2 HANDLINGER FØR OVERTAKELSE 

Før Overtakelse skal partene oppfylle forpliktelsene i dette punkt 2: 

 Handling Ansvarlig Frist Status 

2.1 Utstede og sende til tinglysing et sikrings-

dokument på Eiendommen pålydende 110% av 

Eiendomsverdien til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Sikringsdokumentet skal tjene som sikkerhet for 

ethvert krav som tilkommer Kjøper eller Kjøpers 

långiver i tilknytning til Avtalen (herunder lån til 

Kjøper fra Kjøpers långiver) og forby Selskapet å 

avhende, pantsette eller på annen måte råde 

over Eiendommen uten samtykke fra 

Oppgjørsansvarlig. Sikringsdokumentet er 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

effektivt så langt gjeldende rett tillater det.31 

2.2 Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

aksjeeierboken som angitt i Bilag 1med de der 

angitte heftelser til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 

 

2.3 Levere til Oppgjørsansvarlig en original fullmakt 

som angitt i Bilag 2 der Selskapet gir Kjøper rett 

til å pantsette Eiendommen til Kjøpers långiver, 

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

(Långiveren).32 Oppgjørsansvarlig skal ikke 

utlevere fullmakten til Kjøper før oppgjøret er 

gjennomført. Kjøper skal sørge for at 

panteretten til Långiveren bare kan gjøres 

gjeldende så langt gjeldende rett tillater det. 

Selger/ 

Selskapet 

Senest 1033 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.4 Levere til Oppgjørsansvarlig korrekt signerte og 

bekreftede pantedokumenter over Eiendommen 

utstedt til Långiveren og en erklæring der 

Långiveren påtar seg å avlyse pante-

dokumentene hvis Overtakelse, uavhengig av 

årsak, ikke finner sted. 

Kjøper Senest 10 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.5 Innhente eventuelle samtykker som er 

nødvendige for å tinglyse pantedokumentene til 

Långiveren.  

Selger/ 

Selskapet 

Senest 8 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.6 Forutsatt at punkt 2.3 til og med punkt 2.5 er 

oppfylt, sende pantedokumentene til fordel for 

Långiveren til tinglysing. 

Oppgjørs-

ansvarlig 

Senest 7 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.7 Innhente bekreftelser (Restgjeldsoppgaven) fra 

kreditorene under Lånene som angir eksakt 

størrelse på Lånene per Overtakelse, og hvor 

Selger/ 

Oppgjørs-

ansvarlig 

5 dager før 

Overtakelse35 

 

                                                           

31 Denne begrensningen medfører i praksis at sikringsdokumentet vil være effektivt for kroner 0. At sikringsdokumentet er 
effektivt for kroner 0, skyldes at det nok vil anses som en urettmessig tapping av Selskapet om Eiendommen benyttes til 
dekning av Kjøpers krav mot Selger. Under enhver omstendighet vil sikringsdokumentet være effektivt for kroner 0 hvis ikke 
alle vilkårene i unntaksforskriften til aksjeloven § 8-10 er oppfylt. En grunn til at man likevel tinglyser et sikringsdokument, 
er at sikkerhetsforskriftene under meglerens ansvarsforsikring ofte krever det. 
32 Punkt 2.3 til og med punkt 2.6 kan strykes dersom det ikke skal etableres pant til fordel for Kjøpers bank forut for 
Overtakelse. Panterett for Kjøpers oppkjøpsfinansiering kan bare etableres hvis i) saksbehandlingsreglene i § 8-10 følges, 
ii) vilkårene for fritak fra aksjeloven § 8-10 er oppfylt i henhold til tilhørende forskrift, eller iii) dispensasjonsvedtak er 
gitt etter særskilt søknad. 
33 Fristene her må tilpasses den tid man har til rådighet mellom avtalesignering og overtakelse, og ta hensyn til tiden det tar 
å få pantedokumentene konferert. 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

kreditorene bekrefter at alle deres panteretter 

over Eiendommen, [Aksjene] og øvrige eiendeler 

som tilhører Selskapet,34 vil slettes ved mottak 

av de beløp som fremgår av Restgjeldsoppgaven. 

2.8 Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig en 

oppdatert estimert kjøpesumsberegning som 

angitt i punkt 2.2 i Avtalen, der Lånene og 

Estimert Kjøpesum er justert for beløpene i 

Restgjeldsoppgaven.36 

Selger 5 dager før 

Overtakelse 

 

2.9 Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

styreprotokoll som angitt i Bilag 3.37 38 

Selger/ 

Selskapet 

Senest kl. 09.00 

ved 

 

                                                                                                                                                                                     

35 Har Selger inngått swap-avtaler i tilknytning til Lånene, bør Selger undersøke om det er praktisk mulig å innhente 
restgjeldsoppgaver fem dager før Overtakelse.  
34 Her må det avklares om Selskapet har stilt pant eller garantier til andre enn kreditorene under Lånene. Har Selskapet 
gjort det, kan man her tilføye et nytt punkt 2.7: «Levere til Kjøper en bekreftelse om at [angi navn på panthaver]s panterett 

over Eiendommen vil slettes etter at [angi navn på panthaver] har mottatt NOK [•] av Estimert Kjøpesum ved Overtakelse, 

og om at Selskapet med virkning fra Overtakelse er fritatt for enhver forpliktelse under garantiavtalen datert [•] som 

Selskapet har gitt til [angi navn på panthaver].» 
36 Teksten her forutsetter at kjøpesumsberegningen skal oppdateres før Overtakelse basert på restgjeldsoppgaver som vil 
bli innhentet senere.  
37 Hvis erverv av aksjer i Selskapet ikke er betinget av samtykke, kan dette punktet erstattes med følgende punkt: «Levere til 

Kjøper en erklæring fra hver av styremedlemmene i Selskapet om at de ikke har utestående krav mot Selskapet utover det 

som fremgår av Estimert Balanse.» For selskaper som er stiftet etter 1. januar 1999, er erverv av aksjer i et selskap betinget 
av samtykke fra selskapet med mindre det er fastsatt i vedtektene at samtykke ikke kreves (jf. aksjeloven § 4-15 (2)). For 
selskaper som er stiftet før 1. januar 1999, er erverv av aksjer i et selskap betinget av samtykke fra selskapet bare for så vidt 
selskapets vedtekter inneholder bestemmelser om at overdragelse eller annet eierskifte er betinget av samtykke fra 
selskapet (jf. aksjeloven § 21-2 nr. 25). 
38 Utover å tinglyse en panterett til Kjøpers långiver og innhente restgjeldsoppgaver (jf. punkt 2.6 og 2.7) har det sittende 
styret i Selskapet ingen plikt til å inngå avtaler om refinansiering av Selskapets gjeld ved Overtakelse eller yte annen bistand 
til Kjøpers finansiering. Interessene til Kjøpers långiver kan ivaretas ved at Kjøper påtar seg overfor långiveren å endre 
styret ved Overtakelse og sørge for at Selskapet samtidig tiltrer de nødvendige låneavtaler mv. Hvis det sittende styret i 
Selskapet skal medvirke til Kjøpers finansiering, bør det forsikre seg om at Selskapet overholder kravene i aksjeloven 
(herunder finansieringsforbudet i aksjeloven § 8-10 og krav til armlengdes vederlag mv.) og ikke gi Kjøper en blanco-
fullmakt til å inngå avtaler på Selskapets vegne. Er det ønskelig med en slik bestemmelse, kan man tilføye følgende punkter 
i oppgjørsavtalen: 

1.1 Levere til Selger de avtaler og dokumenter som Långiveren ber 

om at Selskapet inngår for å finansiere Estimert Kjøpesum 

og/eller Selskapets gjeld per Overtakelse, og godtgjøre at 

inngåelsen av disse avtaler eller dokumenter ikke strider mot 

gjeldende rett. 

Kjøper 8 dager før 

Overtakelse 

 

1.2 Forutsatt at Kjøper har oppfylt sine plikter etter 2.9, sørge for 

at avtalene og dokumentene som Selger har mottatt, blir 

signert av kompetent person hos Selskapet og levere disse til 

Kjøper. 

Selger/ 

Selskapet 

5 dager før 

Overtakelse 
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Overtakelse 

 

3 HANDLINGER VED OVERTAKELSE 

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

forpliktelser etter Oppgjørsavtalen punkt 2 og sikringsdokumentet og eventuelle pantedokumenter 

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

bestemmelsene nedenfor ved Overtakelse: 

 Handling Ansvarlig Frist Status 

3.1 Levere til Oppgjørsansvarlig en melding som 

angitt i  Bilag 4 om at Aksjene er overtatt av 

Kjøper [, og at Aksjene er pantsatt på første 

prioritet til Långiveren]. 

Selger og 

Kjøper 

Senest kl. 

09.00 ved 

Overtakelse 

 

3.2 Levere til Oppgjørsansvarlig Selskapets originale 

aksjeeierbok som angitt i Bilag 5, der Kjøper er 

innført som eier av Aksjene. 

Selger/ 

Selskapet 

Senest kl. 

09.00 ved 

Overtakelse 

 

3.3 Sørge for at Estimert Kjøpesum og Lånene er 

disponibelt på Oppgjørskontoen. 

Kjøper Senest kl. 

11.00 ved 

Overtakelse 

 

 

4 PLIKTENE TIL OPPGJØRSANSVARLIG VED OVERTAKELSE 

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

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

(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) tilbakeholde NOK [•] inntil oppgjør iht. Revidert kjøpesum skal foretas, se pkt. 6, og 

(e) utbetale det som gjenstår av Estimert Kjøpesum på Oppgjørskontoen til Selgers konto. 

5 OVERFØRING AV DISPOSISJONSRETT TIL KONTI MV. 

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

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

mv., og annen dokumentasjon som er nødvendig for at Selskapet ved Overtakelse kan sørge for at 
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disposisjonsretten og tilgangen til Selskapets konti endres i samsvar med Kjøpers ønsker. Inntil 

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

6 PLIKTENE TIL OPPGJØRSANSVARLIG ETTER OVERTAKELSE 

Straks Revidert kjøpesum er godkjent og eventuelle innbetalinger er foretatt iht. Avtalen punkt 2.3, 

skal Oppgjørsansvarlig: 

(a) utbetale det som gjenstår på Oppgjørskontoen inklusive opptjente renter til Selgers og/eller 

Kjøpers  konto.  

7 OPPGJØRET GJENNOMFØRES IKKE SOM AVTALT 

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

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

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

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

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

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

Oppgjørskontoen så fremt Långiveren bekrefter at pantedokumentene tinglyst til fordel for 

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

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

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

urådighetserklæringen i aksjeeierboken.39 

8 ENDRING AV STYRET MV. ETTER OVERTAKELSE 

Kjøper skal umiddelbart etter Overtakelse avholde ekstraordinær generalforsamling i Selskapet hvor 

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

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

9 SLETTING AV SIKRINGSDOKUMENT, URÅDIGHETSERKLÆRING OG PANTERETT 

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

Oppgjørsansvarlig sende sikringsdokumentet til sletting og be Selskapet slette urådighetserklæringen 

og panteretten i aksjeeierboken, 40 med mindre Kjøper gir instruks om noe annet. 

*** 

[sted], [signeringsdato] 

 

                                                           

39 Hvis aksjene er pantsatt til megleren, se note 41, erstatter man «urådighetserklæringen i aksjeeierboken» med 
«urådighetserklæringen og panteretten til Oppgjørsansvarlig i aksjeeierboken». 
40 Hvis aksjene er pantsatt til megleren, se note 41, erstatter man «urådighetserklæringen i aksjeeierboken» med 
«urådighetserklæringen og panteretten til Oppgjørsansvarlig i aksjeeierboken». 
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for Aksjonærene i AS 

Farmandsgården 

 for [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

for AS Farmandsgården  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  

AS FARMANDSGÅRDEN 

Org.nr. 932 721 791 

Aksjeeiere i alfabetisk 
rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall 
aksjer 

Heftelser/merknader Innført dato 

Aksjonærene i AS 
Farmandsgården  
[Forretningsadresse] 

[org.nr. 
Selger] 

1-[•]1) [•] 
1) Aksjene er solgt til [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], iht. 
aksjekjøpsavtale datert [signeringsdato]. Avtalt overtakelse er 

[overtakelsesdato]. Aksjene er pantsatt til Q4 Næringsmegling AS, org. 
nr. 916 739 125, til sikkerhet  for ethvert krav som tilkommer [Kjøper] 
eller [Kjøpers bank] i tilknytning til denne aksjekjøpsavtalen og eieren 
av aksjene kan ikke avhende eller pantsette aksjene eller rettigheter til 
aksjene uten samtykke fra Q4 Næringsmegling AS, org.nr. NO 916 739 
125 MVA. Denne heftelsen er ikke til hinder for at aksjene pantsettes 
på første prioritet til [Kjøpers bank].42  

1) [signeringsdato] 

 

[Sted], [signeringsdato] 

for AS Farmandsgården 

[Selskapets repr.]  

 

                                                           

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

FULLMAKT TIL PANTSETTELSE 

AS Farmandsgården, org.nr. 932 721 791, 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. 

1002,, bnr. 389, fnr. , snr. 1,2,3,4,5 i Tønsberg  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 AS Farmandsgården 

 

[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 

AS FARMANDSGÅRDEN 

(Selskapet) 

 

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

betryggende å avholde telefonstyremøte den [•]] 

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

Det fremkom ingen innsigelser mot behandlingsmåten, innkallingen eller dagsordenen. 

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

(Kjøper) erverver alle aksjene i Selskapet. 

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

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

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

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

vegne av Selskapet samt oppdatere og signere aksjeeierboken for Selskapet. 

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

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

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

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

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

generalforsamlingen i Selskapet måtte beslutte det.  

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

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

*** 

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

[Selskapets repr.] 
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Bilag 4 

 

Til styret i AS Farmandsgården, org.nr. 932 721 791 

 

 

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 AS Farmandsgården.  

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 AS Farmandsgården 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 AS Farmandsgården iht. kjøpekontrakt 

datert [signeringsdato].44 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for Aksjonærene i AS 

Farmandsgården 

[Selgers repr.] 

 

 

                                                           

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

AKSJEEIERBOK  

FOR  

AS FARMANDSGÅRDEN 

Org.nr. 932 721 791 

Aksjeeiere i alfabetisk rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

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

[Kjøper]2) 

[Forretningsadresse] 
[org.nr. Kjøper]2) 1-[•]1) og 2) [•] 2) Aksjene er pantsatt på første prioritet 

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

bank], med adresse [•].1)Eieren av 
aksjene kan ikke avhende eller pantsette 
aksjene eller rettigheter til aksjene uten 
samtykke fra Q4 Næringsmegling AS, 
org.nr. NO 916 739 125 MVA. Aksjene er 
pantsatt  til Q4 Næringsmegling AS, org. 
nr. 916 739 125, til sikkerhet  for ethvert 
krav som tilkommer [Kjøper] eller 
[Kjøpers bank] i tilknytning til denne 
aksjekjøpsavtalen. 

1) [signeringsdato] 

2) 

[overtakelsesdato] 

 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for AS Farmandsgården 

[Selskapets repr.]  
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Bilag 6 

 

PROTOKOLL 

FOR 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

AS FARMANDSGÅRDEN 

 

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

org.nr. 932 721 791, i selskapets lokaler. 

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

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

fullmakt].46 

Til behandling forelå følgende: 

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

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

sammen med møtelederen.  

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 

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

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

leder, daglig leder eller en stedfortreder for dem var til stede, jf. aksjeloven § 5-4 (1) tredje setning.47 

                                                           

46 Det er her lagt opp til at generalforsamlingen avholdes som et møte etter aksjelovens alminnelige regler (se dog punkt 2 i 
protokollen). Etter de forenklede reglene i aksjeloven § 5-7 kan generalforsamlingen avholdes "på en egnet måte" uten 
fysisk møte, f.eks. ved sirkulasjon av utkast til protokoll eller som et telefonmøte. Paragraf 5-7 krever at protokollen 
signeres av styrets leder før endringen av styret, men er neppe til hinder for at styret utpeker en annen person til å forestå 
avholdelse av generalforsamlingen og undertegne protokollen så fremt styrets leder har forfall og det ikke er en varaleder. 
Hvis generalforsamlingen skal avholdes etter reglene i § 5-7, stryker man sak 1 og 2 nedenfor og skriver: «Sakene nedenfor 

ble behandlet etter aksjeloven § 5-7 uten forutgående styrebeslutning om innkalling, jf. aksjeloven § 5-6 (3). Styrets 

medlemmer, daglig leder og revisor var gitt mulighet til å uttale seg om sakene, men ingen av disse hadde noen 

kommentarer eller innvendinger.» 
47 Det er ikke nødvendig å fravike § 5-4 hvis saksbehandlingsreglene i § 5-7 følges siden § 5-4 bare gjelder 
generalforsamlinger som avholdes som møte. 
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3. Beslutning om ansvarsfrihet 

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

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

utstrekning som gjeldende rett tillater det. 

4. Endring av styret 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

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

[●] og [●] skal here4er utgjøre selskapets styre.” 

5. Endring av revisor 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

”[●] skal fratre som revisor med umiddelbar virkning. [●], org.nr. [●], er here4er selskapets 

revisor.” 

6. Endring av vedtektene 

Generalforsamlingen vedtok at selskapets vedtekter heretter skal lyde: 

§ 1 

Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er AS Farmandsgården. 

§ 2 

Forretningskommune 

Selskapet har sitt forretningskontor i [●]. 

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

§ 3 

Selskapets virksomhet 

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

dermed står i forbindelse.] 

§ 4 

Aksjekapitalen 

Aksjekapitalen er NOK [●] fordelt på [●] aksjer hver pålydende NOK [●]. 
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§ 5 

Samtykke til aksjeerverv. Forkjøpsrett 

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

aksjeloven.48 

§ 6 

Signatur
49

 

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

 

* * * 

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

 

_______________________      _______________________ 

[Kjøpers repr.]50        [medundertegner] 

                                                           

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

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

stemme for våre aksjer i AS Farmandsgården 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] 

 

__________________ 

 

 




