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Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: RT
Saksreferanse: 4190046

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 116, Bruksnummer 166 i 0710 SANDEFJORD kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 27.03.2019 kl. 16.06
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 27.03.2019 kl. 16.06

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2008/333662-1/200 24.04.2008 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 4 000 000
Omsetningstype: Fritt salg
TRETUN 1 AS
ORG.NR: 989 238 876 IDEELL: 1/2
TRETUN 2 AS
ORG.NR: 989 237 098 IDEELL: 1/2
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:

1972/1050-2/29 29.02.1972 RETTIGHET
Rettighetshaver: TUNDØREN AS
ORG.NR: 915 561 438
LEIE AV NÆRINGSLOKALE
MÅNEDLIG LEIE NOK 5,500
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
MED FLERE BESTEMMELSER
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1972/3241-4/29 19.06.1972 ** NYE VILKÅR I LEIE
Kontrakten utvides til å omfatte bygning som delvis
ligger
på bnr. 181

1972/4819-1/29 29.08.1972 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

GRUNNDATA

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 27.03.2019 16:06 – Sist oppdatert 27.03.2019 16:06
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



1963/4587-1/29 20.12.1963 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0710 GNR:
116 BNR: 2

1972/5053-1/29 08.09.1972 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 0710 GNR:
116 BNR: 250

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: RT
Saksreferanse: 4190046

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 116, Bruksnummer 181 i 0710 SANDEFJORD kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 27.03.2019 kl. 16.06
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 27.03.2019 kl. 16.06

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2008/333662-1/200 24.04.2008 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 4 000 000
Omsetningstype: Fritt salg
TRETUN 1 AS
ORG.NR: 989 238 876 IDEELL: 1/2
TRETUN 2 AS
ORG.NR: 989 237 098 IDEELL: 1/2
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:

1968/1798-2/29 13.05.1968 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1972/3241-3/29 19.06.1972 RETTIGHET
Rettighetshaver: TUNDØREN AS
ORG.NR: 915 561 438
LEIE AV NÆRINGSLOKALE
TINGLYST PÅ GNR 116 BNR 166 29 02 1972 DBNR 1050
UTVIDET TIL
DEN DEL AV BYGNINGEN SOM LIGGER PÅ D EIEND

GRUNNDATA

1968/1137-1/29 22.03.1968 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0710 GNR:
116 BNR: 178

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 27.03.2019 16:06 – Sist oppdatert 27.03.2019 16:06
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



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 116, Bruksnummer 181 i 0710 SANDEFJORD kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 27.03.2019 16:06 – Sist oppdatert 27.03.2019 16:06
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M  a k e s k  1 f t e s k j ø  t e  .

Olaf Heistad, født 24.6.1907, skjøter og overdrar til Sandefjord
kommune eiendomen Hegnaåsen A, gnr. 116, bnr. 179 1  Sandefjord
for

kr. 20.000.— tyvetusen kroner.

Sandefjord kommune skjøter til Olaf Heistad, født 24.6.1907,
eiendommene Kamfjord vestre A, gnr.  116, bnr. 178 og Tretun A,
gnr.  116, bnr.  181 i Sandefjord for

kr. 20.000.~ tyvetusen kroner.

Sandefjord komune skal ha rett til å ha egne eller andre offento
lige ledninger og kabler over tomtene uten vederlag, og til å
vedlikeholde disse. Skade på beplantning m.v. ved nedleggelse

eller vedlikehold erstattes.

Sandefjord, den 6. mai 1968.

Sandefjord kommune Olaf Heistad

Einar Abrahamsen

ordfører

Vi bekrefter herved at Olaf Heistad har underskrevet dette skjøte

i vårt nærvær og at han er over  21  år.

SandefjorñL\den
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Sandefjord

kommune

Grunnkart med bredbånd

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 116 Bnr: 166 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Uranienborgveien 3

3217 SANDEFJORD

Annen info:

27.03.2019 15:55:09 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2



Tegnforklaring

Husnummer Husnummer med bokstav Fylkesvegboks

Fylkesveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.

Matrikkelnummer Bygningsdelelinje Bygningslinje

Mønelinje Takkant Takoverbyggkant

Taksprang Trapp inntill bygg Veranda

Bolig. Garasje og uthus Annen næring

Innmålt grensepunkt Eiendomsgrense god

nøyaktighet

Eiendomsgrense dårlig

nøyaktighet

Eiendomsgrense generert Eiendomsgrense fiktiv Eiendomsgrense fiktiv

Bygningsomriss Bolig Udefinerte bygg

Garasje og uthus Annen næring Hekk

Eiendomsteig Bredbandstrase Skap

Høgspentnett Gatelys Stolpe

AnnetGjerde Loddrett mur Frittstående trapp

Trafikkøykant Vegdekkekant Gang- og sykkelvegkant

Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel Annet vegareal avgrensning

Fortauskant Sti Fylkesveg

Kommunal veg Privat veg Trafikkøy

Veg Gang- og sykkelveg Forsenkningskurve

Høydekurve Høydekurve 5 m Kommune
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Sandefjord kommune

Matrikkelkart

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

710 - Sandefjord kommune 116 166 0 0 

 

Orientering om matrikkelkart 

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

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

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

Areal: 2202,20 Arealmerknad: 

Representasjonspunkt:     Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32                     Nord: 6555257,11       Øst: 571303,15

Ytre avgrensning

Grensepunkt/Grenselinje Merke nedsatt i/ Grensepunkttype/

Løpenr Nord Øst Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius

1 6555254,20 571268,64 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 13

43,74 Ikke hjelpelinje 13

2 6555289,04 571295,08 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 13

9,49 Ikke hjelpelinje 13

3 6555289,29 571304,57 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 13

8,96 Ikke hjelpelinje 13

4 6555282,43 571310,34 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 13

13,38 Ikke hjelpelinje 13

5 6555270,49 571304,31 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 13

4,98 Ikke hjelpelinje 13

6 6555268,24 571308,75 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 13

11,26 Ikke hjelpelinje 13

7 6555278,29 571313,83 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 13

26,22 Ikke hjelpelinje 13

8 6555258,24 571330,73 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 13

7,94 Ikke hjelpelinje 13

9 6555250,36 571331,67 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 13

28,84 Ikke hjelpelinje 13

10 6555224,54 571318,82 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 13

58,29 Ikke hjelpelinje 13
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Sandefjord kommune

Eiendomsinformasjon

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

710 - Sandefjord kommune 116 166 0 0 Grunneiendom TRETUN Ja 2202,2 2204 1-Målebrev

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

20.12.1963 Nei Nei Nei Nord: 6555257,11 Øst: 571303,15 System: EPSG:32632

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Omnummerering 01.01.2017 01.01.2017 116/166 0

Kart- og delingsforretning 08.09.1972 Avgiver 116/166 -61

Mottaker 116/250 61

Kart- og delingsforretning 20.12.1963 Mottaker 116/166 2204

Avgiver 116/2 -2204

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt

8156336 Annen industribygning Industri Tatt i bruk 0 235 235

162606328 Annen industribygning Industri Tatt i bruk 0 0 0

ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Uranienborgveien 3 Nord: 6555269,637771
Øst: 571298,138772
System: EPSG:32632

SKOLEKRETS 1-BYSKOLEN
ANNEN KRETS 2 1406-FRAMNES
Tettsted 2531-Sandefjord
Postnummerområde 3217-SANDEFJORD
ANNEN KRETS 1 5-GOKSTAD
Kirkesogn 04090101-Sandar
Grunnkrets 1101-KILEN
Valgkrets 5-VARDEN UNGDOMSSKOLE

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn Referanser Kommentarer
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I-Bergverk/Industri P-Malebrevsprotokoll: 20062
M-Malebrevnummer: 3790

TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

2202,2 Nord: 6555257,1100707 Øst: 571303,14999707 System: EPSG:32632 Ja Nei Nei

ANLEGGSPROJEKSONSFLATER
Areal Representasjonspunkt Hovedflate Medium 

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

arealet ikke være korrekt. 

 

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

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

 

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

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

 

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

Bygningsinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

710 - Sandefjord kommune 116 166 0 0

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

Annen industribygning 8156336 0 Tatt i bruk Industri 0 0 235 235

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6555251,94 Øst: 571297,59 System: EPSG:32632 Nei 0 06.02.1985 15.01.1986

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

IG-Igangsettingstillatelse 06.02.1985 06.02.1985

TB-Tatt i bruk 15.01.1986 15.01.1986

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Uranienborgveien 3 116 166 0 0

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

1 Hovedetasje 0 0 0 0 0 0

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

2 Hovedetasje 0 0 0 0 235 235

Referanse

J-Journalnummer: 644/84

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

Annen industribygning 162606328 0 Tatt i bruk Industri 0 0 0 0
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Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6555256 Øst: 571277 System: EPSG:32632 Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

TB-Tatt i bruk 31.01.2007

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Uranienborgveien 3 116 166 0 0

 

 

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

Eierinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

710 - Sandefjord kommune 116 166 0 0

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

Hjemmelshaver 989238876 TRETUN 1 AS Postboks 1534 Kilen
3206 SANDEFJORD

1/2

Hjemmelshaver 989237098 TRETUN 2 AS Postboks 1534 Kilen
3206 SANDEFJORD

1/2

 

KOMMENTARFELT:

 

Det tas forbehold om feil og mangler.
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Sandefjord

kommune

Ledningskart vann og avløp

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 116 Bnr: 166 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Uranienborgveien 3

3217 SANDEFJORD

Annen info:

27.03.2019 15:55:31 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2



Tegnforklaring

Husnummer Husnummer med bokstav Fylkesvegboks

Fylkesveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.

Matrikkelnummer Bygningsdelelinje Bygningslinje

Mønelinje Takkant Takoverbyggkant

Taksprang Trapp inntill bygg Veranda

Bolig. Garasje og uthus Annen næring

Innmålt grensepunkt Eiendomsgrense god

nøyaktighet

Eiendomsgrense dårlig

nøyaktighet

Eiendomsgrense generert Eiendomsgrense fiktiv Eiendomsgrense fiktiv

Bygningsomriss Bolig Udefinerte bygg

Garasje og uthus Annen næring Hekk

Eiendomsteig Skap Høgspentnett

Gatelys Stolpe AnnetGjerde

Loddrett mur Frittstående trapp Trafikkøykant

Vegdekkekant Gang- og sykkelvegkant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel Annet vegareal avgrensning Fortauskant

Sti Fylkesveg Kommunal veg

Privat veg Trafikkøy Veg

Gang- og sykkelveg Forsenkningskurve Høydekurve

Høydekurve 5 m Kommune
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Sandefjord kommune

Planstatus

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

710 - Sandefjord kommune 116 166 0 0 Uranienborgveien 3, 3217 SANDEFJORD

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

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Nåværende (190 - Annet byggeområde) Kommuneplan (22.5.2014)

Flomfare Kommuneplan (22.5.2014)

Krav vedrørende infrastruktur Kommuneplan (22.5.2014)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål

Ja

710 20100002 Hegna (21.11.2015) Flomfare

710 20100002 Hegna (21.11.2015) Annen veggrunn - tekniske anlegg

710 20100002 Hegna (21.11.2015) Kombinert bebyggelse og anleggsformål (Ikke angitt)

710 20100002 Hegna (21.11.2015) Fortau

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

Nei

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

PLANID Plannavn

Ja

710 20160006 Hegnaveien/Uranienborgveien - trafikkryss

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
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Nei 

KOMMENTARFELT:

Krysset Hegnaveien x Uranienborgveien

Det er varslet oppstart av reguleringsarbeid for krysset Hegnaveien x Uranienborgveien med omkringliggende areal. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en bedre løsning for

det aktuelle krysset med tanke på trafikksikkerhet og kapasitet. Valg av løsning skal avklares i forbindelse med planarbeidet.

 

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

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

 

Det tas forbehold om feil og mangler.
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SANDEFJORD KOMMUNE 
1 av 7 

Seksjon: Bygnings- og arealplanseksj. 

Teknisk etat Saksbehandler: Maria Sundby Haugen 

Arkivsak: 10/444 

Arkivkode: 611 L12 

Planid: 20100002 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEPLAN HEGNA 

Dato: 19.05.15 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 02.09.15 

Bystyrets vedtak: 29.10.15 

___________________________________________________________________________ 

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 

07.11.11, sist revidert 02.09.15. 

Området er regulert til følgende formål: 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse. BF1 og BF2.  

Kombinert bebyggelse og anleggsformål. KBA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 

Lekeplass. O_LEK 

Øvrige kommunaltekniske anlegg. ØK 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Veg 

Kjøreveg 

Fortau 

Gang- og sykkelvei 

Annen veggrunn – teknisk anlegg 

GRØNNSTRUKTUR 

Naturområde 

Turdrag 

Friområde 

Park 

HENSYNSSONER 

Frisiktsoner. H140  

Faresone stormflo. H320_1 

Hensynssone med angitte særlig hensyn – bevaring av kulturmiljø. H570 



 

1. FELLESBESTEMMELSER 
 

 
1.1 Parkering 

 

 
1.1.1 Det skal opparbeides parkeringsplasser for bil og sykkel i henhold til de til enhver tid 

gjeldende parkeringsnormer for Sandefjord kommune. Plassering og antall plasser skal 

dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak. 

 
1.1.2 For formålet kombinert bebyggelse og anleggsformål gjelder følgende: 

· Minimum 5 % av det totale antall parkeringsplasser må avsettes til HC-plasser. 

Parkeringsplassene må utformes og plasseres slik at hensynet til bevegelseshemmede 

ivaretas. 

· Ved parkeringsareal for mer enn 10 parkeringsplasser skal det etableres et tre eller 

annet grønt innslag for hver 10. parkeringsplass. 
 

 
1.2 Varelevering 

Varelevering skal foretas på egen eiendom og skje atskilt fra gående og syklende. 
 
 
1.3 Utnyttelse 

 

 
1.3.1 Grad av utnytting skal beregnes for hver enkelt byggetomt og i henhold til gjeldende 

byggeforskrifter. Parkeringsareal skal medregnes i grad av utnytting. 

1.3.2 Ved store etasjehøyder skal det ikke beregnes BRA for tenkte etasjeplan. Dersom det 

imidlertid blir aktuelt å innrede mesaninetasjer, skal disse medregnes i BRA og det 

bruksarealet (BRA) som tillegges bygningen skal oppfylle økt krav til 

parkeringsdekning iht. gjeldende parkeringsnorm. 

1.4 Plankrav 
 

 
1.4.1 Tekniske planer: Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge teknisk plan som 

skal vise utformingen av offentlige trafikkarealer, herunder gang- og sykkelveier, 

fortau, overvannshåndtering, energiforsyning og vann- og avløpsnett. 

1.4.2 Utomhusplan: 

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge en utomhusplan til 

godkjenning. Den skal være i målestokk 1:200 og vise opparbeidelsen av de ubebygde 

arealene innenfor området søknaden gjelder for. 

Utomhusplanen skal blant annet vise følgende: 

- eksisterende eiendomsgrenser 

- bebyggelsens plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet 

- oppfylling med angitt høyde 

- areal for parkering, inkludert plassering og utforming av HC parkering og 

sykkelparkering. 

- atkomst, varelevering, manøvreringsareal for store kjøretøy (semitrailer) der det er 

aktuelt, evt snuplasser for slike kjøretøy skal være utført i henhold til vegnormalene. 



- gangareal med ledelinjer og oppmerksomhetsfelt. 

- belysning 

- beplantning 
 

 
1.4.3 Detaljregulering: 

Ved sammenslåing av eiendommer eller samlet utvikling av flere eiendommer kan 

kommunen kreve detaljregulering. 

 

1.5 Radon 

Alle nye bygg skal ha radonsperre eller lignende tiltak for å motvirke radonstråling. 

 
1.6 Illustrasjoner 

Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge snitt/ oppriss som viser tiltaket i 

forhold til terreng og eksisterende bebyggelse. Illustrasjoner skal vise materialbruk. 

 

1.7 Elektrisitet, energi og fjernvarme 
 
1.7.1 Det påhviler utbygger å ta kontakt med nettselskapet for tidlig å avklare behov for 

nettutbygging og utforming av nettløsning innenfor planområdet. 

1.7.2 Nybygg med grunnflate større enn 500m2 skal kunne kobles til fjernvarmenettet. 
 
 
1.8 Estetikk 

 

1.8.1.  Bebyggelsen skal ha en åpen struktur. Fasadelengden for enkeltbygg skal begrenses til 

60 m. 

1.8.2 Areal utenfor byggegrensen mot Hegnaveien skal gis en parkmessig utforming med 

innslag av skjermende vegetasjon. Arealet tillates ikke benyttet til parkering eller 

lagring. 

1.9 Skilt og reklame 
 

1.9.1 Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes egen søknad som viser plassering og 

utforming av skilt. 

1.9.2 Skilt, reklame og lignende skal være i henhold til de til enhver tid gjeldende 

retningslinjer og vedtekter i Sandefjord kommune. 

1.10 Universell utforming 

Byggeområder med tilhørende utearealer skal utformes med tilfredsstillende atkomst 

til alle bygninger og med veier og gangarealer som gir god fremkommelighet for alle. 
 

1.11 Automatisk fredete kulturminner 

Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, 

forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet 

kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og 

kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller 

ansvarshavende leder på stedet. 



 

1.12 Støy 

Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at kravet til grenseverdiene i 

Miljøverndepartementets rundskriv T-1442 for utvendig og innvendig støybelastning 

er ivaretatt. 

1.13 Frisikt i adkomst/avkjørsler 

Avkjørsler/adkomstveier er avmerket med piler i plankartet. Frisiktlinjer for disse 

adkomstveier/avkjørsler over fortau skal være 4x30 meter. Innenfor sonen skal 

sikthindrende gjenstander ikke overstige 0,50 meter over kjørebanens nivå. 

 

2. OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

 
2.1 Områder for boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse. BF1 og BF2 

 

 
2.1.1 Maksimal mønehøyde til gjennomsnittlig planert terreng settes til 7,5 meter. 

 

 
2.1.2 Bebyggelsen skal ha saltak. 

 

 
2.1.3 Grad av utnytting settes til 35 % BYA. BYA gjelder per eiendom. 

 

 
2.1.4 Det skal avsettes to biloppstillingsplasser per boenhet. Parkeringsarealet skal inngå i 

beregningsgrunnlaget for grad av utnytting. 

 
2.1.5 Garasje, uthus og lignedne mindre tiltak kan etter søknad tillates plassert utenfor 

byggegrense, jf Pbl § 29-4, 3. ledd. Det forutsettes at plassering mot kommunal vei 

følger kommunens til en hver tid gjeldende retningslinjer om byggeavstand mot 

kommunale veier. 

2.2 Område for kombinert bebyggelse og anleggsformål. Områdene KBA 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 og 9 

2.2.1 Følgende bebyggelse og anleggsformål inngår i formålet: Forretning, kontor, 

tjenesteyting, håndverk- og industrivirksomhet. 

2.2.2 På hvert felt tillates oppført bygninger med maksimal utnyttelse BYA = 60 % 

(inkludert parkering). Grunnflate for enkeltbygg skal ikke overstige 2000 m2. 

2.2.3 Maksimal gesimshøyde settes til kote +9,0 moh for områdene KBA 1 og 2. 
 

 
2.2.4 Maksimal gesimshøyde er kote +16 moh for områdene KBA 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. 

 

 
2.2.5 Maksimal gesimshøyde er kote + 17 moh for et avgrenset område innenfor KBA 4 

 

 
2.2.6 Takvinkel skal være fra 0 – 10 grader. Tekniske installasjoner skal integreres i 

bygningsvolumene på en arkitektonisk helhetlig måte. 



2.2.7 Samlet areal til detaljhandel i henhold til pkt. 2.2.8 skal ikke overstige 14 300 m2. 

I tillegg tillates 1800 m2 til dagligvareforretning i KBA1. 

2.2.8 Det tillates kun ny handel i tråd med kommuneplanens bestemmelser og 

retningslinjer. Salg av brukte varer tillates. 

2.2.9 Det tillates kun tjenesteyting innenfor områder som: 

· Treningssenter 

· Legesenter/lege/tannlege 

· Fysioterapi, kiropraktor, frisør, hudpleie, fotpleie o.l, 

· Konsulentvirksomhet 
 

 
2.2.10 Der byggegrense ikke er oppgitt, kan bebyggelsen plasseres i eiendomsgrense når 

hensyn til naboer, eksisterende bebyggelse og brannkrav for øvrig etter kommunens 

syn er ivaretatt. 

2.3 Offentlig lekeplass. o_LEK 

Arealet skal være tilrettelagt for lek. 
 

 
3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

 
3.1 Kjøreveg – offentlig veg 

Normalprofil er angitt på reguleringsplankartet. 
 
 
3.2 Fortau 

Offentlig fortau langs Hegnasletta, Uranienborgveien og Breiliveien skal opparbeides i 

henhold til plankartet. 

 

3.3 Annen veggrunn – teknisk anlegg 
 

 
3.3.1 Arealet skal opparbeides som et fysisk skille mellom byggeområde og kjøreareal. 

Utforming skal framgå av teknisk plan (pkt.1.4.1). 

3.3.2 Atkomstarealet over annen veggrunn skal ikke være bredere enn det som er nødvendig 

for inn/utkjøring og manøvrering for varelevering og kundetrafikk. 

 
 
4. HENSYNSSONER 

 

 
4.1 Frisiktsoner 

Innenfor frisiktsonen skal det være fri sikt 0,5 meter over bakkenivå. 
 
 
4.2 Faresone stormflo 

Skal nye bygningskonstruksjoner plasseres lavere enn kote + 2,5 må det, i forbindelse 

med søknad om rammetillatelse, framgå hvilke risikoreduserende tiltak som er 

n ødvendig for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot flomskade. 



4.3 Bevaring kulturmiljø 
 

 
4.3.1 Teglbygningen skal bevares i henhold til plankartet. Eksteriøret skal bevares. 

Tilbakeføring til dokumentert tidligere tilstand tillates. De delene av interiøret som 

tilhører bryggeriets eldste historie skal bevares. Endringer i eksteriør og interiør som er 

nødvendige for driften og tar tilstrekkelig hensyn til byggets verneverdi kan tillates. 

 
Alle endringer av eksteriør og interiør skal forelegges kulturminnemyndighetene i 

Vestfold fylkeskommune til uttalelse før tiltak kan godkjennes. 

 
Bygningens sørøstre del er av nyere dato, og underlegges ikke vernebestemmelsene 

for interiør. 

4.3.2 For den øvrige bygningsmassen innenfor hensynssonen gjelder følgende: 

Bygningsmassen tillates revet/endret. Ved endringer skal det legges vekt på å ta 

hensyn til det bevaringsverdige teglbygget. 

 
Der deler av teglbyggets opprinnelige fasade frilegges ved riving, skal denne søkes 

tilbakeført til opprinnelig tilstand. 

 
Maksimal byggehøyde i denne delen av hensynssonen skal ikke overskride 

teglbyggets gesimshøyde. 

4.3.3 Innenfor hensynssonen gis det anledning til fortsatt bruk til bryggeri og virksomhet 

knyttet til bryggerivirksomhet, som besøkssenter, pub og lignende. 

 
 
5. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

 
5.1 Før rammetillatelse gis innenfor formålet kombinert bebyggelse og anlegg skal 

følgende være gjennomført: 

5.1.1 Grunnundersøkelse som dokumenterer grunnforhold og behov for 

fundamenteringstiltak på den enkelte eiendom. 

5.1.2 Undersøkelser av forurensning i grunnen. Dersom grunnen er forurenset skal 

tiltakshaver utarbeide en tiltaksplan som skal godkjennes av rette 

forurensningsmyndighet. Det er tiltakshavers ansvar å sørge for gjennomføring av den 

godkjente tiltaksplanen. 

5.2 Før det gis igangsettingstillatelse for ombygging/oppføring av nye arealer til 

detaljhandel innenfor feltene KBA 2, 3, 4, 5 og 6 skal følgende vilkår være 

oppfylt: 

5.2.1 KV1 skal være opparbeidet i henhold til plankartet og tiltaksplan godkjent av 

kommunen. 

5.2.2 Fortau på nordsiden av Uranienborgveien og på sørsiden fra Hegnasletta østover til 

Hegnaveien skal være opparbeidet i henhold til plankartet og tiltaksplan godkjent av 

kommunen. 



5.2.3 Det skal være opparbeidet en trafikksikker løsning i krysset 

Uranienborgveien/Hegnaveien. Det skal foreligge en detaljert byggeplan for løsningen 

som skal godkjennes av kommunen og Statens vegvesen. 

5.2.4 Kommunen kan likevel vurdere å gi igangsettingstillatelse dersom det, etter 

kommunes og Statens vegvesens vurdering, foreligger fullgod sikkerhet for at punkt 

5.2.1, 5.2.2 og 5.2.3 blir opparbeidet før arealet til detaljhandel tas i bruk. 

 
 
5.3 Før det gis igangsettingstillatelse for ombygging/oppføring av nye arealer til 

detaljhandel innenfor feltene KBA 7, 8 og 9 skal følgende vilkår være oppfylt: 

5.3.1 Fortau på nordsiden av Uranienborgveien og på sørsiden fra Hegnasletta østover til 

Hegnaveien skal være opparbeidet i henhold til plankartet og tiltaksplan godkjent av 

kommunen. 

5.3.2 Det skal være opparbeidet en trafikksikker løsning i krysset 

Uranienborgveien/Hegnaveien. Det skal foreligge en detaljert byggeplan for løsningen 

som skal godkjennes av kommunen og Statens vegvesen. 

5.3.3 Kommunen kan likevel vurdere å gi igangsettingstillatelse dersom det, etter 

kommunes og Statens vegvesens vurdering, foreligger fullgod sikkerhet for at punkt 

5.3.1.og 5.3.2 blir opparbeidet før arealet til detaljhandel tas i bruk. 

 



Sandefjord

kommune

Reguleringsplan

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 116 Bnr: 166 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Uranienborgveien 3

3217 SANDEFJORD

Annen info: Hegna

27.03.2019 15:55:57 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2



Tegnforklaring

Alt. Jernbanetraseer Husnummer Husnummer med bokstav

Fylkesvegboks Fylkesveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn.

Privatveg gatenavn. RpOmråde Avkjørsel - både inn og

utkjøring

Regulert tomtegrense Byggegrense Planlagt bebyggelse

Bebyggelse som inngår i

planen

Regulert senterlinje Frisiktlinje

Regulert kant kjørebane Måle- og avstandslinje Bolig

Kjøreveg Felles avkjørsel Felles lekeareal

Flomfare Frisikt Boligbebyggelse-frittliggende

småhusbebygelse

Lekeplass Kombinert bebyggelse og

anleggsformål

Veg

Kjøreveg Fortau Annen veggrunn - tekniske

anlegg

Veg Havflate Annen bygning

Bygning N50 KommuneGrense Målt grenselinje

Usikker grenselinje FKB Høydekurve Reguleringsplan mosaikk

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

Utskriftsdato: 2.4.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

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

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  0710  Gårdsnr.:  116  Bruksnr.:  166  
Adresse:  Uranienborgveien 3, 3217 SANDEFJORD
Referanse:  4190046/RT

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

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

Kommentar

alt ajour pr. 31.3.2019 - neste forfall er 20.5.2019

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

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

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

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

Husnummer Husnummer med bokstav Fylkesvegboks

Fylkesveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.

RpOmråde Veg Havflate

Annen bygning Bygning N50 KommuneGrense

Målt grenselinje Usikker grenselinje FKB Høydekurve

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

Utskriftsdato: 2.4.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

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

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  0710  Gårdsnr.:  116  Bruksnr.:  166  
Adresse:  Uranienborgveien 3, 3217 SANDEFJORD
Referanse:  4190046/RT

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

Avgift Grunnlag Årlig avgift

Vann 1973,52

Avløp 3083,76

Vannmåler: Ja
 

Dato Målestand m 3

Sist avlest

Kommentar

Næring - årlig beløp kr 5057,28 - faktura sendes i 4 terminer. Gnr116/Bnr181 er det ikke reg. komm.avg. pr.dd.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

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

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

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



Sandefjord Kommune
Adresse:  Postboks 2025, 3202 SANDEFJORD
Telefon:  

Utskriftsdato: 2.4.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

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

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  0710  Gårdsnr.:  116  Bruksnr.:  166  
Adresse:  Uranienborgveien 3, 3217 SANDEFJORD
Referanse:  4190046/RT

Vann Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Eiendommen har vannmåler.

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

Vei Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

Pålegg Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

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

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

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.
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OM RAPPORTEN 
Rapporten og dens avgrensninger 

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

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

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

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

betydning ved eierskifte. 

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

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

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

ikke var korrekt. 

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

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

Rapportens struktur 

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

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

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

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

måte: 

Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer 

Tilstandsgrad 1: Svake symptomer 

Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer 

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

Befaringen 

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

detaljeringsnivå. 

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

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

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

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

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

normalt ikke omtales i rapporten. 

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

kontrollert. 

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

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

befaringen. 

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

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

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

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

Levetidsbetraktninger 

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

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

særlig utsatte bygningsdeler. 

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

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

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

er lagt til grunn. 

Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. 
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Tilleggsundersøkelser 

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

å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. 

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

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

Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det. 

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

Andre uttrykk og definisjoner. 

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

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

Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. 

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

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

det materiale som objektet består av. 

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

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

Se ”Tilstandsgrader” under punktet om Rapportens struktur. 

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

hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. 

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

 

Konklusjon / sammendrag 

Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser. 
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Egne premisser 
Bygget bør ikke sammenlignes med dagens forskrifter hva gjelder isolering, brann og lydkrav. 

Det vises til rapportens punkter med tilstandsgradering av hver bygningsdel. 

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

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

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

svekkelse og der normal restlevetid er marginal. 

Det foretas ingen grunnundersøkelser som kan avsløre eventuelle grunnforurensinger, svake 

grunnforhold e.l.  

 

Befaring 
Rekvirent: Tretun 1 AS og Tretun 2 AS  

Takstingeniør: Knut Røer NITO Takst 

Rapportansvarlig: Knut Røer 

Befaringsdato: 02.04.2019 

Tilstede: Opplysninger gitt av Bjørn Terje Røed  

Værforhold: overskyet +5 grader.  

 

Eiendomsdata 
Hjemmelshaver(e): Tretun 1 AS og Tretun 2 AS  

Tomteareal: 2 202,2 + 1 732,7 kvm 

Type tomt: Eiet 

Matrikkel: Gnr. 116 Bnr. 166/181 

Adresse: Uranienborgveien 3 - 3217 Sandefjord 

 

Dokumentkontroll 
Utskrift grunnboken – 02.04.2019 

Målebrev/situasjonskart – 02.04.2019 

Tegninger/skisse udatert  
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Konklusjon 
Rapporten omhandler lager-/produksjonsbygg med opprinnelse fra ca. 1962. Eiendommen er 

tilbygget en rekke ganger på 1970 og 1980 tallet. Kontorbygg ble tilbygget/bygget i 1976 med 

ekstra kontor fra 1980 tallet.   

Kontorbygget er oppført med bærende chassis av stål e.l. Vegger består av bindverk i tre med 

lakkerte og korrugerte stålplater/alu-plater utvendig.  

Lager- /produksjonsdel er oppført med stålchassis og bindverk av tre med korrugerte 

aluminiumsplater på fasade.  

Kaldtlager er oppført med stålchassis, bindverk av tre og utvendig korrugerte alu-plater.  

Eiendommen fremstår som svakt vedlikeholdt. Det er observert svekkelser som skyldes elde og 

slitasje samt generelt stedvis behov for tiltak som følge av relativt høy alder på bygningsdeler.   

Tiltak utført senere år:  

- Taktekking hall lagt om stedvis siste 10 år.  

- Montert luft til luft varmepumper x 3 i hall i ca. 2016.  

Svakheter av betydning observert:  

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

behov for tiltak.  

- Taktekking er fra byggeår eller av eldre dato, det er naturlig å tenke seg behov for 

utskiftning innen rimelig tid. Det er lekkasjer i hall samt tegn på eldre lekkasjer flere 

steder langs parapet o.l.  

- Det er generelt preg av elde og slitasje i fasadeplater på hall, hvor belegg løsner og er 

falmet. Det er også flere steder bulker/skader i fasademateriale. Noen steder er plater 

løse, og vann har trengt inn i isolasjon/trevegger med påfølgende råteskader.  

- Alle våtrom/toalettrom er fra respektive byggeår, med preg av elde og slitasje.   

- Det er setninger i bygget og ustabil grunn i området.  

Forøvrig henvises til de respektive bygningsdelene med tilstandsgradering. Tilstandsgraden gis 

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

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

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

utover det som er nevnt i rapporten. 

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

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

Fag Leverandør 

Porter Ingen 

Elektro – Internkontroll (termografering) Ingen 

Brannslukking Human Verneservice AS – siste kontroll 2011 

Brannalarm Techlink AS 

Rørlegger Ingen 

Varmeanlegg Ingen 
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Bygninger på eiendommen 
Type bygg: Næringseiendom  

Byggeår: ca. 1962 – 1970/1980 tallet –  

 
 

Arealer m.m. 
AREALBEREGNING 

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

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

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

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

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

www.ntf.no 

De viktigste presiseringene er: 

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

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

bruksenhet og/eller fellesareal. 

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

Måleverdige AREALER 

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

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

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

 

Kontorbygg 

Etasje BTA(bruttoareal) BRA (bruksareal) Rombenevnelse 

1. 120 113 Inngang/VF, Toalettrom, adkomst, kontor, kjøkken, arkiv, 
data.  

Sum 120 113  

 
Lager-/ produksjonsbygg (hall) 

Etasje BTA(bruttoareal) BRA (bruksareal) Rombenevnelse 

1. 1550 1485 Kontor, Garderobe, utstilling, verksted/produksjonsrom, 
lager.  

Sum 1550 1485  

 

Sum 1670 1598 
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Bygningsdeler med vurdering og levetidsbetraktninger:  
 

Grunn og fundamenter 
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. 

Grunnundersøkelser ikke foretatt. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Antatt støpte betongfundamenter på steinholdige masser over bløte masser/leiregrunn e.l. Det 

er antatt foretatt forsterkninger av fundamenter ved søylepunkter.  

Vurdering  

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser på befaringsdagen. Det er observert skjevheter i bygget 

som settes i sammenheng med setninger i grunn og fundamenter. Området er kjent for svake 

grunnforhold.  

Tiltak/konsekvens 

Eventuelle tiltak må påregnes å være omfattende. Bruk med dagens tilstand er fullt mulig, det 

anbefales imidlertid utført nivellement over tid samt kamerainspeksjon av rør i grunnen for å 

avdekke eventuelle følgeskader o.l.    

Levetid 

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

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

15 - 40 år 

 

Drenering 
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. 

Observasjonene er visuelle. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Drenering etablert ved byggeår, antatt med drenerende masser under asfaltdekke. Det er ikke 

kummer eller overvannshåndtering utover grøfter og omkringliggende områder. Takvann for hall 

i innvendige varme nedløp til antatt offentlig overvannsystem.  

Vurdering  

Det er ikke avdekket avvik på befaringstidspunkt. 

Tiltak/konsekvens 

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

tidvis/årlig.  

Levetid 

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

oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Hall: Bygget er oppført av prefabrikkert stålchassis samt tre, med innfellingsdeler av bindverk i 

tre og utvendig forblending med korrugerte lakkerte eller plastbelagte alu-plater.  

Kontor: Bygget er oppført med bindverk av tre og stål. Fasader er forblendet med korrugerte alu-

plater.   

Vurdering  

Det er generelt preg av elde og slitasje hvor plastbelegg er falmet og løsner flere steder. Det er 

også en del bulker og større skader som fører til at vann renner inn i vegg. Det er råte i vegger 

stedvis, spesielt der vannbrett er utett ved vinduer samt der asfalt er lagt opp på vegger. Det er 

fuktmerker flere steder på innvendige vegger og noen steder skader som følge av fukt.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak må påregnes.  

Levetid 

Antatt normal levetid for panelplater er 40-60 år. 

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

Antatt normal levetid for pussede fasader er 10-40 år 
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Vinduer og dører 
Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig 

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

funksjonstestet. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Vinduer med isolerglass i trekarmer i kontordel, fra ca. 1976.  

Vinduer med isolerglass og noen enkle glass i aluminiumsprofiler i hall fra 1970 tallet.  

Vinduer med koblet glass i trekarmer, fra 1962. 

Inngangsdør lager o.l. med dører av tre fra antatt 1990 tallet.   

Ståldør i hall flere steder fra 1970 tallet.  

Foldeporter av stål med enkle glass antatt fra 1962 og 70 tallet.  

Leddheiseporter med el-åpner, fra 2016. 

 

Vurdering  

Det er observert generelt preg av elde og slitasje, råteskader i karmer samt vannbrett som ligger 

utett mot vinduer, som medfører fukt inn i vegg med påfølgende skader. Dører og vinduer 

trekker flere steder. Lukkemekanisme går tregt flere steder.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak/utskiftninger må påregnes.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for trevinduer er 20-60 år. 

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

Normal garantitid på isolerglass er 10 år. 

Antatt normal levetid for innvendige tredører 30 - 50 år 

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

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

TG: 2 

Beskrivelse 

Takkonstruksjoner er etablert med gitterdragere av stål og overliggende korrugerte stålplater 

samt noe med H-bjelker av stål med korrugerte stålplater. På kontordel og stedvis i hall er det 

benyttet treverk i konstruksjoner, det er ukjent om dette er bygget rettvendt eller om det er 

etablert luftesjikt mot taktro.  

Vurdering  

Det antas å være noe isolasjon før taktekking. Det er eget varmekabelsystem for taktekking og 

nedløp med styringstale i hall. Ukjent tilstand.  

Tiltak/konsekvens 

Ingen tiltak anses nødvendig utover jevnlig tilsyn og vurdering av tilstand. Ved store snømengder 

må det påregnes behov for snørydding av takflater.  

 

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

TG: 2 

Beskrivelse 

Taktekking med papp som er sveiset i skjøter. Taktekking er fra de respektive byggeår med 

unntak av deler av hall som har omlagte deler som er under 10 år gamle.  

Vurdering  

Taktekking er inspisert med kameradrone. Det er observert preg av elde og slitasje. Innvendig i 

hall er det observert tegn på lekkasjer, det er opplyst at det er en aktiv lekkasje i hall, flere steder 

ellers er det fuktmerker. På vegger langs takflate er det fuktmerker flere steder, dette kan ha 

sammenheng med lekkasjer fra parapet e.l. Det ligger noen dører o.l. på taket, disse må 

påregnes fjernet. Det er et ventilasjonsrom/bygg på tak, dette er preget av elde og slitasje  

Tiltak/konsekvens 

Behov for må påregnes.  

Flate tak må inspiseres ofte og i noen tilfeller snøryddes ved store nedbørsmengder. Sluk o.l. på 

tak må renses minimum to ganger per år.  

Levetid 

Antatt normal levetid for papptekking er 10-30 år. 

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

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

TG: 3 

Beskrivelse 

Beslag i plastbelagt eller lakkert Stål/aluminium fra de respektive byggeår.  

Vurdering  

Det er observert generelt preg av elde og slitasje samt noen løse vannbrett, bulker o.l.  Beslag er 

falmet og plastbelegg er løsnet flere steder. Vannbrett for vinduer er flere steder løse og det 

renner vann inn i vegg.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for noe utskifting av vannbrettbeslag/beslag må påregnes.  

Levetid 

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

Antatt normal levetid for ventilasjonshetter er 20-40 år. 

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

 
 
 
Terrasse, balkonger og utvendige trapper 
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. 

Rekkverk kontrolleres. 

Vurdering  

TG: 2 

Beskrivelse 

Trapper utvendig i singelbalastelementer av betong o.l.  

Vurdering  

Det er observert generelt noe preg av elde og slitasje samt noe skadede deler.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak bør påregnes innen rimelig tid.  

Levetid 

Antatt normal levetid for flisdekke på betong er 15-25 år. 

Antatt normal levetid for membraner omlegging på terrasser er 15-35 år. 
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Innvendige overflater 
Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom 

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

TG: 2 

Beskrivelse 

Gulv har for det meste tepper, laminat og belegg på øvrige arealer. I hallen er det for det meste 

epoxymalte gulv.  

Vegger har malt glassfiberstrie og malte samt ubehandlede plater.  

Himlinger med noe blottlagte konstruksjoner og Agnes Takessplater samt noe malte gipsplater.  

 

Vurdering  

Det er observert generelt preg av elde og slitasje. Det er også uferdige arbeider med himling i 

hall, som følge av lekkasje fra tak.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak med skadet himling samt oppgradering av de eldre overflatene bør påregnes 

utført.  

Levetid 

Antatt normal levetid for våtromsplater 6-14 år 

Antatt normal levetid for vinyltapet / veggtapet 5-10 år 

Antatt normal levetid for malt glassfiberstrie 3-10 år 

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

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

Antatt normal levetid for vinylgulv 10-20 år 

Antatt normal levetid for glassfibervev, malt 8 – 16 år 

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

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

 

 

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

negative avvik. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Det er lagt tilfarergulv av tre over betongdekke for kontor, garderobe o.l. i hall.  

Vurdering  

Tilfarergulv mot grunnen innebærer alltid en viss form for risiko ifm. mulighet for innebygget 

fukt.  
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Toalettrom fra 1976 - Kontor 
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Toalettrom i VF er innredet med servant og toalett. Det er avtrekk i rommet. Det er belegg på 

gulv og våtromsplater på vegger. Rommet er bygget i 1976.  

Vurdering  

Det er registrert negative avvik som elde og slitasje. 

Tiltak/konsekvens 

Behov for oppgraderinger/tiltak bør påregnes innen rimelig tid.  

 
Garderobe fra 1976 – hall, dame og herre 
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Garderobe i 1. etg. inneholder 2 toalettrom, rom med pissoar og dusjrom samt omkledningsrom 

med utslagsvasker. Det er avtrekk i rommene med tilluft. Det er belegg på gulv og våtromsplater 

på vegger. Rommet ble bygget i 1976.  

Vurdering  

Det er observert generelt preg av elde og slitasje samt hull i tettesjikt/gulvbelegg stedvis. Det 

ene toalettet er defekt.  

Tilstandsgrad er også satt som følge av at mer en halve den normale levetiden er oppbrukt på 

bygningsdelene.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for oppgraderinger/tiltak må vurderes, dette ses også i sammenheng med høy alder og 

skader.  

Levetid 

Antatt normal levetid for Servant, wc, o.l. er 20-50 år. 
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Kjøkken ved kontor 
Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutsyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder 

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

TG: 1 

Beskrivelse 

Det er et kjøkken, innredet med slette fronter, antatt fra 1976.  

Vurdering  

Det er ikke registrert negative avvik utover generelt preg av elde og slitasje samt noe 

fuktskjolder i front på kjøkken.  

Tiltak/konsekvens 

Det anbefales utført tiltak.   

Levetid 

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

 

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

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

andre godkjente dokumenter. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Vannrør med inntak i galvaniserte rør e.l. stoppekran i tavlerom og vannmåler i hall ved 

brannslange. Rør i bygget av kobber og noe galvaniserte eldre rør.  

Avløpsrør i plast fra 1970 tallet og stål fra i 1962, opplyst offentlig tilknyttet.  

 

Vurdering  

Det ble ikke påvist funksjonssvikt på befaringsdagen, tilstandsgrad 2 satt grunnet alder/tilstand 

på deler av anlegget.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for stedvise utskiftinger, som følge av alder/utlevd levetid på deler av anlegget, må 

påregnes.  

Levetid 

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

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

Antatt normal levetid for varmtvannsbereder er 15-25 år. 

Antatt normal levetid for plastsluk er 30-50 år. 

Antatt normal levetid for kobberrør er 25-50 år. 

Antatt normal levetid for plastrør er 25-50 år. 
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Elektrisk anlegg 
Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. 

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

dette ikke fremgår særskilt nedenfor. 

Beskrivelse 

Hovedtavle plassert i tavlerom, anlegget er fra byggeår med skrusikringer. Hovedkurs på 3x 160 

amp (auto, 630amp), det er flere store kurser til tidligere maskiner.  

Det er underfordelere i bygget med skrusikringer.  

Vurdering  

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

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

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

spesielt for bygg eldre enn 25 – 30 år.  

Tiltak/konsekvens 

Samsvarserklæring på elektro arbeider utført etter 1.juli 1999 bør fremskaffes. Flere/de fleste 

ligger i FDV mappen. Samsvarserklæring er et offentligrettslig krav etter denne dato og er derfor 

et viktig dokument.  

Levetid 

Antatt normal levetid for elanlegg 20 - 40 år 

Antatt normal levetid for jordkabel 30 - 50 år 

 

Diverse utstyr 
Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for 

byggets standard. 

Beskrivelse 

Det er installert brannslanger i bygget. 

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

Anlegget kan være fra 1976.  

Det er montert 3 luft til luft varmepumper med innedeler i himling hall, opplyst fra 2016 tallet. 

Utedeler på tak.  

Det er montert Dantherm luftvarmer i verksted. Denne er tilknyttet egen oljetank, som er fra 

1976, antatt av glassfiber. Eksos over tak i stålpipe. Anlegget har ikke vært i bruk senere år.  

Sikring/tømming/sanering av tank må påregnes utført.  

Vurdering  

Det må legges til grunn at det meste av anlegget har relativt høy alder med økt tilsynsbehov. Det 

er ikke fremlagt dokumentasjon.  

 

Tiltak/konsekvens 

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

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

Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Flat tomt opparbeidet med asfalterte biloppstillingsplasser og utelager, noe plenareal mot veien. 

Det er godt med plass på egen grunn.  

Vurdering  

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

Tiltak/konsekvens 

Behov for tilsyn og tømming av sandfang og slamavskillere må påregnes. Antatt behov en til to 

ganger per år.  
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

 

______________________________________________ 

KJØPEKONTRAKT 

MED OPPGJØRSAVTALE 

______________________________________________ 

MELLOM 

TRETUN 1 AS OG TRETUN 2 AS OG REIDAR A RØED INVEST AS 

OG 

 

VEDRØRENDE OVERDRAGELSE AV  

GNR 116  BNR 166,181 

I 

SANDEFJORD KOMMUNE 
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

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

Tretun 1 AS og Tretun 2 AS og Reidar A Røed Invest AS , org.nr. 989238876, 989237098, 996 291 

138 

Uranienborgveien 3  3206 SANDEFJORD  

  

("Selger"); 

og 

, org.nr.  

  

("Kjøper"). 

 

1. SALGSOBJEKT 

1.1 Salgsobjektet er eiendommen Uranienborgveien 3, gnr. 116, bnr. 166,181 i Sandefjord kommune 

(”Eiendommen”), som Selger eier og har hjemmel til. 

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

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

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

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

2. KJØPESUMMEN OG OMKOSTNINGER 

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

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

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

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

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

tinglyst, se pkt. 3.4. 

 

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

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

Disse er beregnet til å utgjøre: 

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

Tinglysingsgebyr for skjøte:     NOK       525,- 

 Tinglysingsgebyr pr. pantedokument:    NOK       525,- 

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

  

 Sum:        NOK [BELØP] 

  

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

3. OVERTAKELSE OG OPPGJØR 

3.1 Overtakelse skal skje den [DATO] klokken 12.00 ("Overtakelse"). 

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

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

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

eier per dato for Overtakelse.   

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

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

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

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

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

en fullmektig for Kjøperen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

finner sted og Oppgjørsansvarlig tilbakefører til Långiveren det mottatte lånebeløp. 

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

omkostninger i henhold til Avtalen, til sammen NOK [BELØP], (“Vederlaget”) slik at beløpet er 

valutert og disponibelt på klientkonto 1503 72 70536 hos Oppgjørsansvarlig (”Oppgjørskontoen”) per 
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

Overtakelse. Innbetalinger skal merkes med ”4190046”. Oppgjørsansvarlig disponerer 

Oppgjørskontoen alene. 

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

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

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

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

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

oppfylt.  

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

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

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

skjøtet med vedlegg til tinglysning. 

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

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

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

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

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

foretatt.  Restbeløp utbetales til Selgers konto.  

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

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

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

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

oppgjør over Eiendommens utgifter og inntekter knyttet til Overtakelse.  

4. MANGELSANSVAR 

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

ryddes og rengjøres på sedvanlig måte før Overtakelse. 

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

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

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

omstendighet ikke få anvendelse på Avtalen.  

Ovennevnte er ensbetydende med at Kjøper har risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler. 

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

§ 3-2, dog med unntak for de forhold som er omfattet av Selgers opplysninger i henhold til pkt. 5. 
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4.2 Selger har ikke kunnskap om at det foreligger feil eller ufullstendigheter ved den informasjon som er 

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

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

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

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

ufullstendigheter. 

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

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

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

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

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

4.5 Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (innvendig eller utvendig) skal ikke under 

noen omstendighet utgjøre en mangel eller et garantibrudd. 

5. SELGERS GARANTIER 

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

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

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

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

er angitt i bilag 1, og at Eiendommen overdras fri for pengeheftelser (bortsett fra ev. 

leieavtaler som ikke skal slettes). 

(c) 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. 

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

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

Med forhold som Selger kjenner til i punkt 4 og 5, menes både de forhold som Selger faktisk kjenner 

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

uvitende om på dette tidspunktet. 

Selger gir ingen andre garantier enn de som er angitt ovenfor i dette punkt 5. 

6. BRUDD PÅ SELGERS OPPLYSNINGER OG MANGLER 

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

forholdet innen 30 dager etter mottakelse av varsel fra Kjøper. 
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6.2 Selger kan under ingen omstendighet holdes ansvarlig for indirekte tap, jf avhendingsloven § 7-1, 

bortsett fra leietap. 

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

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

Overtakelse. 

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

nyttiggjøre seg, og ii) det Kjøper har rett til å kreve erstattet fra tredjemann, herunder et 

forsikringsselskap. Hvis et tap er betinget, kan Selger først holdes ansvarlig for tapet hvis og når tapet 

må dekkes av Kjøper. Kjøper kan overholde fristen i punkt 6.3 ved å gi skriftlig melding om det 

betingede tapet før utløpet av fristen. 

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

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

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

(b) nedenfor er nådd. 

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

NOK 250 000,-, men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har Kjøper 

rett til erstatning eller prisavslag fra første krone. 

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

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

Eiendommen).  

6.6 Begrensningene i Selgers ansvar gjelder ikke hvis avtalebruddet er forvoldt ved forsett eller grov 

uaktsomhet hos medlemmer av Selgers styre eller daglig leder eller en annen person hos Selger som 

har vært den hovedansvarlige for gjennomføringen av salget av Eiendommen til Kjøper. 

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

Eiendommen) er under enhver omstendighet begrenset til Vederlaget. 

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

punkt 4 til 6. 

Følgende punkt strykes hvis ikke aktuelt: 

7. SPESIELLE FORHOLD  

7.1  

8. BILAG 

Vedlagt følger: 



Opp                                                                                                                                                      
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

1. Grunnboksutskrift  

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

3. Firmaattest for Kjøper 

 

* * * * * 

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

beholder hvert sitt eksemplar. 

[STED], [DATO] 

for Selger:Tretun 1 AS og Tretun 2 AS og Reidar A 

Røed Invest AS 

for Kjøper: 

_______________________________ _______________________________ 

Navn med bokstaver Navn med bokstaver 
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