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Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: RT
Saksreferanse: 4190090

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 38, Bruksnummer 16 i 0828 SELJORD kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 19.07.2019 kl. 11.02
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 19.07.2019 kl. 11.02

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2008/569427-1/200 10.07.2008 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 4 000 000
Omsetningstype: Fritt salg
AUCTUS EIENDOM AS
ORG.NR: 910 287 486
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:

2019/12848-1/200 03.01.2019
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 111 000 000
Panthaver: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
ORG.NR: 971 049 944
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2019/677188-1/200 14.06.2019
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 89 000 000
Panthaver: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
ORG.NR: 971 049 944
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNDATA

1981/1601-1/32 07.05.1981 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0828 GNR: 38
BNR: 2

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 19.07.2019 11:02 – Sist oppdatert 19.07.2019 11:02
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



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: 4190090

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 38, Bruksnummer 19 i 0828 SELJORD kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 19.07.2019 kl. 11.03
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 19.07.2019 kl. 11.02

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2008/569427-1/200 10.07.2008 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 4 000 000
Omsetningstype: Fritt salg
AUCTUS EIENDOM AS
ORG.NR: 910 287 486
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:

2019/12848-1/200 03.01.2019
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 111 000 000
Panthaver: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
ORG.NR: 971 049 944
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2019/677188-1/200 14.06.2019
21:00

PANTEDOKUMENT

Beløp: NOK 89 000 000
Panthaver: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
ORG.NR: 971 049 944
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNDATA

1984/1615-1/32 24.05.1984 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0828 GNR: 38
BNR: 2

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 19.07.2019 11:03 – Sist oppdatert 19.07.2019 11:02
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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SELJORD KOMMUNE 
 
Postadresse: Brøløsvegen 13 A 
Postnr.: 3840 Seljord 

Telefon  : 35 06 51 00 
Telefaks : 35 06 51 10 

MEKLAROPPLYSNINGAR 
 

Side 1 av 4 

 

 

 

 

 Matrikkelinformasjon 
 

Gards.nr: 38  Bruksnr: 16 og 19 Festenr:   Seksjonsnr:  

Adresse: 
 

Nordbygdivegen 200, 3840 Seljord Heimelsha
var: 

AUCTUS Eiendom AS 

Eigedommens areal (om oppmålt): 

 
2932 kvm (38/16) og 1100 kvm (38/19) 

Alt jamfør til opplysningar frå Matrikkelen 
 

 

Bygningsdata frå Matrikkelen 
 

Bebyggelsens bruksareal: 
(BRA, jf. NS3940)  

Ca. 640 kvm i fylgje opplysningar i byggemappa. 

Bebyggelsens type: 

 
Verkstadbygning 

Byggeår 
 

Tilbygg – 2001 (ferdigattest) Bygg – 1981 (ferdigattest) 

Alt jamfør til opplysningar frå B-delen i Matrikkelen 

 

 

  

http://www.seljord.kommune.no/


 

 

SELJORD KOMMUNE 
 
Postadresse: Brøløsvegen 13 A 
Postnr.: 3840 Seljord 

Telefon  : 35 06 51 00 
Telefaks : 35 06 51 10 

MEKLAROPPLYSNINGAR 
 

Side 2 av 4 

 

Førebelse bruksløyve og ferdigattest 

 

 Ja Nei 

Om det er utstedt ferdigattest for bygning(-ar): X  

Om det er utstedt førebels bruksløyve   

Om bygningane er byggemeldt: 

 

X  

Merknader:  
 

 

 

Gjeldande planer med føresegner 
 

 

Planopplysningar: Namn: Føremål: Vedtaksdato: 
Reguleringsplan Nordbygdi Forretning/industri 11.06.2009 

Kommuneplan   Periode:     

 

Uregulert  

Reguleringsføresegner  

 
 

 

Mogleg inngrep på reguleringsplan:       
 

Reguleringsplanar under arbeid:                                                    Ja:          Nei:  X 

Kommentar :  
 

 
  

http://www.seljord.kommune.no/


 

 

SELJORD KOMMUNE 
 
Postadresse: Brøløsvegen 13 A 
Postnr.: 3840 Seljord 

Telefon  : 35 06 51 00 
Telefaks : 35 06 51 10 

MEKLAROPPLYSNINGAR 
 

Side 3 av 4 

 

 
 

Tilknyting til veg, vatn og kloakk 

 

 

 

Kommunal avgifter:  for 2019 er kommunale avgifter kr 11.265.- 
2.termin er fakturera i dag, 25/6, med forfall 20/7. Eigedomen har vassmålar så avgiftene 

varierar etter målt forbruk. 

 Restanse pr dd :  kr 3.755.- ( forfall 20/7) 

 

 
    

 

 

Kommentar til hele ordren:       

 

 

  

 Tilknytt offentleg nett (sett kryss) Privat Ikkje innlagt 

Vatn Off.nett    X Off.nett via Priv Fordelingsnett 

 
  

 

Kloakk 

 

Off.nett 

 

Off.nett via Priv Fordelingsnett 

 
X  

Veg Off.veg 

 

Priv.veg 

 

X  

 

Føreligg det pålegg om endringa av tilknytningsforhold til 

eigedommen? 

Ja      

Nei  X 

I tilfelle kva slag?       
 

Finnas det konkrete utbyggingsplanar som kan utløyse pålegg om 

tilknytingsforhold til eigedommen? 

Ja     

Nei   

I tilfelle, kva slag? Det er planer om utbygging av VA nett til industriområde på andre sida av Bygdaråi 

og når det er på plass kan det vera snakk om utbygging av kloakknettet også i dette området.  
 

http://www.seljord.kommune.no/


 

 

SELJORD KOMMUNE 
 
Postadresse: Brøløsvegen 13 A 
Postnr.: 3840 Seljord 

Telefon  : 35 06 51 00 
Telefaks : 35 06 51 10 

MEKLAROPPLYSNINGAR 
 

Side 4 av 4 

 

 

Vedlegg: 

Situasjonskart X 

Matrikkelrapport X 

Utsnitt reguleringsplan X 

Reguleringsføresegner X 

Midlertidig brukstillatelse / Ferdigattest X 

  

  

 

 

 

 

 

Dette skjemaet omfattar ikkje opplysningar i samband med byggesakshandsaming, 

dispensasjonar, erklæringar, klausuler o.l.  knytt til byggesakshandsaming eller heftingar som 

er tinglyst på eigedommen. 

 

Gjeldande planar/vedtak er ikkje nødvendigvis bindande for kommunens framtidige 

planer/vedtak. Reguleringsplanar kan bli endra.  

 

Matrikkelrapporten er henta ut frå eigedomsmatrikkelen som kan innehalde data av ulik 

kvalitet. Det er difor viktig å sjå på målemetode og kvalitet bakerst i denne rapporten. 

Kommunen kjenner ikkje til eksakt grenseforløp for alle eigedomsteigar og grenser og areal 

oppgjeve i matrikkelrapporten kan difor avvike mykje frå dei faktiske forhold i marka. Der 

det ikkje er målebrev eller matrikkelbrev oppmodar ein om at grensebeskrivelsar vert henta 

frå digitalarkivet eller bestilla frå Statens Kartverk, Tinglysinga. 

 

Opplysningar av skred/flaumfare, radon o.l er ikkje omtala i denne rapporten.  

 

 

Seljord,  26. juni 2019        

 

 

 

 

 

 

http://www.seljord.kommune.no/
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Utsnitt reg.plan

1:1000Målestokk: Koordinatsystem: UTM 32N
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Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet

Kommune: 0828 - SELJORD
Gårdsnummer:

Bruksnummer:

38
19

Utskriftsdato/klokkeslett: 25.06.2019  kl. 12:58

Produsert av: Bjørn Arild Hagen

For matrikkelenhet:

Side 1 av 625.06.2019 12.58



Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn: RØNNING MASKIN
Etableringsdato: 06.03.1984
Skyld: 0
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport
Tekst Areal (m2) Kommentar
Beregna areal for 38 / 19 1 100,4

Eierforhold

Tinglyste eierforhold
AndelRolle Status Føds.d./org.nr Navn AdresseBruksenhet

AUCTUS EIENDOM AS 1 / 1910287486Hjemmelshaver Gladengveien 3B
661 OSLO

Forretninger
Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

17.06.2016 05.09.2016 0828habTinglyst 13.09.2016

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 38/2 -31 170,3
Mottaker 0828 - 38/21 31 170,3

Oppmålingsforretning

11.10.2010 16.11.2010 0828habOppmålingsforretning

06.03.1984

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 38/2 -1 000
Mottaker 0828 - 38/19 1 000

Kart- og delingsforretning

31.08.2010 16.11.2010 0828hab

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 38/2 -1 100,4
Mottaker 0828 - 38/19 1 100,4

Side 2 av 625.06.2019 12.58



Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

31.08.2010 16.11.2010 0828hab

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 38/2 -1 679,1
Mottaker 0828 - 38/18 1 679,1

Kartforretning

31.08.2010 16.11.2010 0828hab

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 38/2 -2 417,5
Mottaker 0828 - 38/17 2 417,5

Kartforretning

31.08.2010 16.11.2010 0828hab

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 38/2 -2 932,3
Mottaker 0828 - 38/16 2 932,3

Kartforretning

Side 3 av 625.06.2019 12.58



Oversiktskart for 38 / 19 Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 32

N

Side 4 av 625.06.2019 12.58



Teig 1 (Hovedteig)
38 / 19

Målestokk 1:500
EUREF89 UTM Sone 32

N

Side 5 av 625.06.2019 12.58



Areal og koordinater
Areal: 1 100,4 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32 Nord: 6592726 Øst: 476863

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 6592693,79 476871,95 Jord
50,10

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

2 6592734,85 476843,24 Jord
20,01

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

3 6592747,74 476858,54 Ikke spesifisert
49,90

Umerket
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

4 6592709,32 476890,38 Jord
24,10

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

Grensepunkt / Grenselinje

Side 6 av 625.06.2019 12.58



Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet

Kommune: 0828 - SELJORD
Gårdsnummer:

Bruksnummer:

38
16

Utskriftsdato/klokkeslett: 25.06.2019  kl. 12:58

Produsert av: Bjørn Arild Hagen

For matrikkelenhet:

Side 1 av 725.06.2019 12.58



Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn:
Etableringsdato: 30.04.1981
Skyld: 0
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport
Tekst Areal (m2) Kommentar
Beregna areal for 38 / 16 2 932,2

Eierforhold

Tinglyste eierforhold
AndelRolle Status Føds.d./org.nr Navn AdresseBruksenhet

AUCTUS EIENDOM AS 1 / 1910287486Hjemmelshaver Gladengveien 3B
661 OSLO

Forretninger
Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

17.06.2016 05.09.2016 0828habTinglyst 13.09.2016

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 38/2 -31 170,3
Mottaker 0828 - 38/21 31 170,3

Oppmålingsforretning

16.11.2010 16.11.2010 0828habFeilretting Feilføring

31.08.2010 16.11.2010 0828hab

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 38/2 -1 048,7
Mottaker 0828 - 38/20 1 048,7

Kartforretning

31.08.2010 16.11.2010 0828hab

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 38/2 -1 100,4
Mottaker 0828 - 38/19 1 100,4

Kartforretning

Side 2 av 725.06.2019 12.58



Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

31.08.2010 16.11.2010 0828hab

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 38/2 -1 679,1
Mottaker 0828 - 38/18 1 679,1

Kartforretning

31.08.2010 16.11.2010 0828hab

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 38/2 -2 417,5
Mottaker 0828 - 38/17 2 417,5

Kartforretning

30.04.1981

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 38/2 -3 000
Mottaker 0828 - 38/16 3 000

Kart- og delingsforretning

31.08.2010 16.11.2010 0828hab

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 38/2 -2 932,3
Mottaker 0828 - 38/16 2 932,3

Adresser

NORDBYGDA2001027 Grunnkrets:Vegadresse 0107

Adressetype Adressenavn
Adressetilleggsnavn

Adressekode Adressenr Kretser

Nordbygdivegen
SELJORD1Valgkrets:
SeljordKirkesogn: 05141601
SELJORD3840Postnr.område:

Tettsted:

Side 3 av 725.06.2019 12.58



Bygning og bygningsendring

Har heis:

Oppvarming:

Bebygd areal:
Bruksareal bolig:
BRA annet:
Bruksareal totalt:
Alternativt areal:

Ant. boliger:
Ant. etasjer:
Vannforsyning:
Avløp: Tatt i bruk:

Ferdigattest:
Midl. brukstillatelse:

Igangsettingstillatelse:
Rammetillatelse:

Bygningsnr:
Løpenr:
Bygningsendringskode:
Bygningstype:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilder:

0
0

0
0

0

166 131 227

Tatt i bruk

Verkstedbygning
Industri

0

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

Unummerert bruksenhet1027 Nordbygdivegen 200 38/160 000

Har heis:

Oppvarming:

Bebygd areal:
Bruksareal bolig:
BRA annet:
Bruksareal totalt:
Alternativt areal:

Ant. boliger:
Ant. etasjer:
Vannforsyning:
Avløp: Tatt i bruk:

Ferdigattest:
Midl. brukstillatelse:

Igangsettingstillatelse:
Rammetillatelse:

Bygningsnr:
Løpenr:
Bygningsendringskode: Tilbygg
Bygningstype:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilder:

0
1

0
0

190

166 131 227

Tatt i bruk

Verkstedbygning
20.08.2001

Industri

15.08.2001

30.11.2001

1
Privat ikke innlagt

Annen energikilde Annen oppvarming

190

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

Kontaktpersoner
Rolle Føds.dato/org.nr Navn AdresseBruksenhet
Tiltakshaver RØNNING MASKIN A/S

Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

Unummerert bruksenhet1027 Nordbygdivegen 200 38/160 000

Etasje
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt
H01 0 0.0 190.0 190.0

Side 4 av 725.06.2019 12.58



Oversiktskart for 38 / 16 Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 32

N

Side 5 av 725.06.2019 12.58



Teig 1 (Hovedteig)
38 / 16

Målestokk 1:500
EUREF89 UTM Sone 32

N

Side 6 av 725.06.2019 12.58



Areal og koordinater
Areal: 2 932,2 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32 Nord: 6592712 Øst: 476824

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 6592656,79 476827,67 Jord
49,81

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

2 6592696,28 476797,32 Jord
59,97

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

3 6592734,85 476843,24 Jord
50,10

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

4 6592693,79 476871,95 Jord
57,70

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

Grensepunkt / Grenselinje

Side 7 av 725.06.2019 12.58
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6.7.4 KLIMAVERNSONE, SPK 14 

6.7.5 FRISIKTSONE VED VEG 14 
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6.7.6 ANNA SPESIALOMRÅDE, GANGVEG, ASPG 15 

6.8 FELLESOMRÅDE 15 

6.8.1 FELLES AVKØYRING 15 

6.9 KOMBINERTE OMRÅDE 15 

6.9.1 KOMBINERT OMRÅDE FORRETNING/INDUSTRI, I/F 15 

6.9.2 KOMBINERT OMRÅDE INDUSTR/LAGER/PARKERING, ILP 15 

 

 
Vedlegg: 

- Reguleringsplankart i målestokk 1:2000 

- Innspel til planarbeid 

- Uttale til høyring 
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1 Bakgrunn 
Seljord kommune er i ein fase med mykje aktivitet på næringssida, spesielt tettstaden 

Seljord merkar dette. Det er no lite regulert areal att kring sentrum, som kan brukast til å 

etablere nye verksemder eller der eksisterande verksemder  med  utvidingsbehov  kan 

flytte til. Området mellom sentrum og Dyrskuplassen er i ferd med å bli tetta att og ein 

ynskjer ikkje alle typar næring hit. Også Dyrskuplassen utviklar seg og det er tydeleg at 

tettstaden ekspanderar vestover. 

 

På bakgrunn av dette valte kommunen å satse meir aktivt på Nordbygdi. Her er det 

ledige areal, som er uregulerte. Samstundes er det noko eksisterande aktivitet frå før av 

og infrastrukturen inntil området er upåklageleg. Kommunen ynskja eit heilskapleg 

konsept for området som skulle munne ut i ein aktiv plan for teigar til verksemder og 

infrastruktur med eit attraktivt preg. Plankontoret Hallvard Homme AS vart spurt om 

bistand i planarbeidet. 

 
 

1.1  Lokalisering 

Området ein meldte oppstart av planarbeid 

for, strekte seg frå noverande avkøyring frå 

E 134 til Nordbygdi i vest til grensa for 

reguleringsplanen for Dyrskuplassen i aust. 

Nordre grense gjekk nokre meter nord for 

gamle europavegen. Søndre grensa gjekk i E 

134. Ein del av jordene mellom gamle  og 

nye europavegen vart halde utanfor 

planområdet. 

 

Planområdet ein fremjar planforslag over er 

krympa i høve til opphavleg meldt storleik. 

Ikommunal veg vestover til kryss med E 134 

er teke ut av planen, nordre grense ligg i 

senterlinje veg. I sør omfattar planområdet 

heile E 134, grensa vart flytta noko sørover i 

tråd med naudsynt utviding av vegtraséen. 



Reguleringsplan for Nordbygdi 

Plan ID 20090001 

2100 Plankontoret Hallvard Homme A/S 4 Seljord kommune 

 

 

 

2 Innspel til planarbeid 
Alle innspel ligg ved dokumentet. Dei er lista opp nedanfor med merknader der dette er 

naudsynt. 

 

 

Fylkesmannen i Telemark 
Flaumvurderingar leverast som vedlegg til plandokumentet når planen leggast ut til 

offentleg ettersyn. 

 

Seljord landbruksforum har kome med ein uttale i samband med oppstart av planarbeid. 

Ein har ikkje vurdert landbruksinteressa ut over dette. 

 

Biologisk mangfald vart ikkje undersøkt. Typiske nøkkelbiotop der ein vanlegvis ville 

vente funn av interesse (kantsone langs Bygdaråi, bekkedrag, li mellom to jorder) får 

likevel grøne føremål i planforslaget slik at ein reknar med at planens effekt på 

biologisk mangfald ikkje vil vere stor. 

 

 

Telemark fylkeskommune 
Fylkeskommunens regionaletat fremja krav om registrering av kulturminne i området 

før planen kan godkjennast. Registrering vart gjennomført med ei rekkje funn. I 

etterkant av undersøkinga har ein vore i kontinuerlig dialog med fylkeskommunen for å 

finne ei optimal balanse mellom deira og kommune sine interesse. 

 

 

Statens Vegvesen, Region Sør 
Vegvesenet var i utgangspunktet negativ til nye avkøyringar frå E 134. Ein har vore i 

fleire møte vegvesenet og til slutt fått aksept for ei ny avkøyring under føresetnad om at 

avkøyringa overheld gjeldande krav til utforming. Vegvesenet kan heller ikkje bekoste 

naudsynte tiltak i tråd med planen. 

 

 

Noregs Vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Åbotnen er ikkje oppmålt, høgder er difor ukjende. Føresegner låsar underkanten på ny 

bru til 150,4 m.o.h. (eller høgare), bruspennet skal vere på minst 20 m. Ein reknar med 

at dette vil vere tilstrekkeleg for å unngå oppstuvingseffekt. 

 

Teig IFP ligg i det området ein reknar med vil vere mest utsett ved flaumsituasjonar. 

Her sikrar føresegner for at NVE sine krav til høgde over åbotnen overhaldast. 

Utbyggjar påleggjast levering av naudsynt dokumentasjon. Ein reknar med at  dette 

tiltaket vil trygge framtidig busetnad i teig IFP mot flaum. 

 

Bekken i nordre del av planområdet er regulert til friluftslivsområde i sjø og vassdrag, 

der ein reknar med at tiltak i vassdraget kan vere aktuelle. Intensjonen er at bekken kan 

leggjast om noko eller gjerast meir visuelt attraktiv. I det vidare laupet fram til møtet 

med Bygdaråi ligg bekken innafor SpF. Her er det ikkje meininga at noko inngrep skal 

kunne føretakast. Ein regulerar SpF i ein slik omfang at bekk og våtmark kan fungere 
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som økosystem og flaumbuffer uforstyrra av landbruk (LJS) eller kombinert 

byggjeområde (I/F3). 

 

Det naturlege miljøet langs Bygdaråi er forstyrra gjennom flaumsikringsvollar på båe 

sider av elva. Vegetasjonen har overteke i området att, men terrenget ber tydeleg preg 

av menneskeleg påverknad. Ein set difor att 5 m på både sider av elva og reknar med at 

det er tilstrekkeleg for å ivaretake suksesjonsøkosystemet. Vollane skal ikkje byggjast 

ned. 

 

 

Seljord landbruksforum 
 

 

Odd Vidar Rui 
 

 

Olav Gundersen 
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3 Offentleg ettersyn – innkomne uttaler 

Referansar til plankart og føresegner rettar seg mot versjonen lagt ut på 

høring. For tekstdelen sin del er dette ”revisjon A”. 
 

Fylkesmannen i Telemark 
Fylkesmannen har ingen merknader til planframlegget. 

 

 

Telemark fylkeskommune 
Fylkeskommunens regionaletat fremjar krav om utgraving av kulturminne i området. 

Utgravinga må skje føre tiltak setjast i gong. Det skal innarbeidast føresegner i planen, 

som heimlar dette. Kostnaden stipulerast til kr. 400.000,- pluss omkostningar. Dersom 

krava ikkje vert innfridde, vil fylkeskommunen reise motsegn mot planen. 

 

 

Statens Vegvesen, Region Sør 
Vegvesenet har ei rekkje merknader til planframlegget, som dei ber om få innarbeidd: 

 veggeometrien endrast til at vegutvidinga takast i indresvingen (på sørsida) av 

E 134 

 lengda til total breiddeutviding tilpassast endra veggeometri 

 høgresvingfelt fjernast 

 området IFP skal ikkje kunne nyttast til detaljhandel, daglegvare, kiosk, 

bensinstasjon, vegserviceanlegg og andre verksemder, som rettar seg mot 

vegfarande. Det kan derimot nyttast til tyngre industri, transport- og 

lagerverksemd samt parkering. 

 byggjegrensa skal setjast til 50 m 

 føresegner må endrast slik at det ikkje vert tillete med trevegetasjon i frisiktsona 

kring krysset med E 134 

 føresegner må også supplerast med eit krav om at byggjeplanar for nytt kryss i 

E 134 må godkjennast av vegvesenet. Det må også leggjast inn krav om 

godkjenning av ferdigbygd anlegg føre det kan takast i bruk. 

 

Vegvesen tek atterhald i at vegen let seg byggje i tråd med vegnormalane med omsyn til 

breiddeutviding, geometri og naudsynt inngrepsareal utanom vegbana. Vegvesenet vil 

ikkje kunne bidrege til eventuelle støyskjermingstiltak i område IFP. Når tiltaket er 

ferdig gjennomførd vil vegvesenet kome attende med oppmåling av ny veg- og 

eigedomssituasjon. 

 

Merknader: 

Teig IFP endrast til ILP (industri, lager, parkering). Veggeometri endrast i tråd med 

merknader, byggjegrensa rettast opp og føresegner endrast/supplerast slik kravd. 

 

 

Noregs Vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
NVE ønskjer å leggje føresegnene til IFP i 5.9.2 d) til teigane i I/F også. Føresegnene 

knytt  til  utforming  av  brua  over  bygdaråi (5.5.2  b) supplerast  med  eit  krav om at 
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utforminga ikkje skal verke oppstuvande ved 200 års flaum.  Byggjeplanen skal sendast 

NVE til uttale. 

 

 

Vest Telemark Kraftlag (VTK) 
VTK   gjer   merksam   på   at   66   kV   straumlinje   ikkje   er   innteikna   med   rett 

byggjeforbodssone på 18 m. Også trafostasjonen må markerast som fareområde. 

 

 

Bergene Holm AS 
Bergene Holm ønskjer at industriområda I/F utvidast ved at bekken nord for teigene 

rettast ut og industriområdet leggast inntil bekken. 

 

Merknader: 

Innspelet takast ikkje til følgje. Bekkedraget og terrengformasjonane oppretthaldast 

naturleg, byggjeområda ligg 5 m frå bekken. Dette gjerast av omsyn til biologisk 

mangfald, landskapsestetikk, lokalklima og flaumfare. 

 

 

Seljord Næringslag 
Næringslaget uttaler at teigen IFP (industri, forretning,  parkering) skal endrast til IP 

(industri, parkering). 

 

Merknader: 

Teig IFP endrast til ILP (industri, lager, parkering). 
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4 Konsept 
 

Konseptet for planområdet inneheld fleire hovudgrep: 

 
- oppgradering og utviding av næringsareala vest i området på 38/2 

m.fl. 

 

- kraftig utviding av næringsarealet kring Bergene Holm,  både 

aust- og vestover 

 

- Nytt vegsystem i vestre næringsområde, som opparbeidast av 

tiltakshava når det vert relevant 

 

- Nytt vegsystem i austre del, som består av eit nytt kryss med 

europavegen, nord-sør veg gjennom næringsområde og aust-vest 

veg langs med elva. Førstnemnde veg knyt Nordbygdevegen til 

europavegen. Sistnemnde veg gjev tilkomst til fleire 

næringstomter og knyt nord-sør veg frå kryss med E 134  til 

internt vegsystem  vest i området. 

 

- Stort område til industri- og lagerverksemd, oppstilling av store 

køyrety og parkeringsareal til bruk under arrangement på 

Dyrskuplassen. Området har direkte tilkomst frå europavegen og 

godt gangsamband til Dyrskuplassen. 

 

- Bustadtomter inntil Nordbygdevegen, visuelt og funksjonelt skild 

frå industriområde gjennom høgdeskilnad, vegetert skrent og 

bekkedal. 

 

Kommunen eig ikkje areal i området, men ynskjer å tilretteleggje for utvikling  av 

området gjennom infrastrukturtiltak. Dei tyngste grepa (avkøyring frå E 134, inkl. 

utviding av europaveg, bru over Bygdaråi, tilkomst austover) skal difor vere offentleg 

trafikkareal. Ny tilkomst til industriområdet vurderast som eit sterkt tiltak for 

trafikktryggleiken på Nordbygdevegen, då tungtrafikken reduserast kraftig med dette. 

Også påkjenninga under festivalane vil reduserast. Oppgradering av eksisterande 

vegsystem vest i området overlatast til private utbyggarar. 

 

Parkeringsplassen sjåast på som naudsynt i samband med at Dyrskuplassen eventuelt 

utvidar sitt utstillingsområde. Dermed vert dagens parkeringsareal knappa inn, arealet 

ein set av til parkering innanfor planen for Nordbygdi vil vere ein erstatning. Likevel vil 

ein overlate opparbeiding og drift til privat initiativ, men sikre at opparbeidinga skjer 

utan negative verknader for andre føremål i planområdet eller for Seljord som tettstad 

elles. Parkeringsareal leggast i samband med planlagd kombinert byggjeområde. Det er 

ein del kolgroper i området, som må frigjevast gjennom riksantikvaren før planen let 

seg realisere. 

 

Bustadfeltet i planområdet vurderast som godt plassert,  særleg i samband med 

infrastrukturtiltaka ein planlegg. Talet på tomter er lite, men kostnaden for realisering 

vurderast også som låg. Realisering kjem til å styrke Seljord som busettingsprodukt. 
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Ved oppstart av planarbeidet var ein av føringane frå tingaren (planutvalet) at 

reguleringsplanen skal vere nyskapande på energisektoren.  Nye,  alternative 

energikjelder skulle vere aktiv del av planen. I mellomtida har kommunen starta opp 

arbeidet med ein klima- og energiplan for heile kommunen. Denne planen skal vere 

ferdig og godkjend i 2009 og vil føreslå konkrete tiltak. Ein veljar difor å ikkje leggje 

spesielle føringar inn i føreliggjande planforslag, men syner i staden til klima- og 

energiplanen. Planforslaget vil med sin utforming ikkje vere til hinder for nye former 

for energiutvinning eller –distribusjon. 
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5 Planomtale 
 

5.1 Byggeområde 

Eksisterande bustadhus  i området regulerast til Bustader  med tilhøyrande anlegg og 

merkast Bbu på plankartet. Området utvidast med fire nye tomter ut over dagens to 

bustadtomter. 

 
 

5.2 Landbruksområde 

Landbruksarealet regulerast til Jord- & skogbruk og merkast LJS på plankartet. Det er 

to teigar LJS i planområdet. 
 

5.3 Offentlege trafikkområde 

Alle offentlege trafikkområde skal byggast med krav om universell utforming. 

 
Offentlege køyrevegar regulerast til Køyrebane og merkast TK på plankartet. Tk1 

omfattar eksisterande E 134 og utvidingsareal i samband med ny avkøyring. 

Rekkefølgjeføresegner krev ferdigstilling av TK1 i tråd med planen føre TK2 kan takast 

i bruk. TK2 er ny vegsamband frå kryss med TK1 og til eksisterande kryss med TK3. 

TK2 delast opp i del a og b, der del a omfattar nytt kryss med TK1, veg nordover til ny 

bru over Bygdaråi, brua og vegstubb fram til nytt internkryss med TK4 og SpVP. TK4 

utløysar I/F 3. Rekkefølgjeføresegner krev opparbeiding av vegen i tråd med føresegner 

føre tiltak i byggeområda inntil kan godkjennast. 

 

Arealet, som er naudsynt til etablering og vedlikehald av offentlege trafikkareal 

regulerast til Anna veggrunn og merkast TAn på plankartet. Vegskråningar og – 

fyllingar samt grøftar ligg innanfor føremålet. Langs E134 er føremålet minst 5 m i 

breidde og omfattar i tillegg alt inngrepsareal. 

 

Gangvegar for myke trafikantar regulerast til fortaug og merkast TF på plankartet. 

Fortauga skal gjere det mogleg å kome seg trafikksikkert gjennom heile planområdet. 
 

5.4 Fareområde 

Eksisterande høgspentlinje regulerast til fareområde høgspenningsanlegg. Området 

strekk seg 6 m frå senterlinje høgspentlinje i begge retningar. Fareområdet merkast med 

El på plankartet. Høgspentlinjer som ikkje regulerast som fareområde føresettast fjerna 

føre utbygging kan take til. 
 

5.5 Spesialområde 

Intern veg vest i området regulerast til Privat veg og merkast SpVP på plankartet. Den 

utløysar I/F 4-6. Rekkefølgjeføresegner krev opparbeiding av vegen i tråd med 

føresegner føre tiltak i byggeområda inntil kan godkjennast. 

 

Det regulerast areal til Friluftsområde (på land) og merkast SpF på plankartet. 

Friluftsområda skal vere inngrepsfrie ut over tiltak som gagnar friluftslivet (for 

eksempel   stiar).   Dei   dannar   kantsoner   langs   Bygdaråi   og   bekkedraget   nord   i 
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planområdet, samt buffersone mellom I/F6 og TK3. Midtøy i rundkøyring i SpVP skal 

også vere inngrepsfri. SpF dannar grønstrukturen kring industriområdet. 

 

Delar av eksisterande bekk nord i planområdet, rett sør for Nordbygdivegen, regulerast 

til Friluftsområde i sjø og vassdrag. Føremålet heimlar tiltak i bekkeleiet, som gangar 

bekkens hydrologiske og estetiske funksjon. 

 

Sør for Bbu regulerast lia ned til bekkedrag og jordet til Klimavernsone og merkast SpK 

på plankartet. Intensjonen er at området skjøttast på ein måte som skjermar 

bustadområdet for visuelle og andre påkjenningar frå  industriområdet  og  kalddraget 

langs bekken i SpF. 

 

Inntil avkøyringar og kryss ved offentlege vegar regulerast Frisiktsone ved veg. 

Innanfor frisiktsona skal det ikkje vere sikthindrande vegetasjon, installasjonar eller 

parkeringsplassar. 

 

Ved austre ende av teigane IFP og TK4 regulerast trasér til Anna spesialområde, 

gangveg, som merkast ASpG. Føremålet skal sikre framføring av samanhengjande 

ganveg mot dyrskuområdet. Rekkefølgjeføresegner krev opparbeiding av AspG teigane 

føre høvesvis køyrevegen TK4 og parkeringsarealet IFP kan takast i bruk. 
 

5.6 Fellesområde 

Tilkomstar til bustadhus knytt til  fleire eigedomar regulerast til Felles avkøyring og 

merkast FeAv på plankartet. 
 

5.7 Kombinerte føremål 

Det settast av 6 område til Forretning/industri, som merkast I/F på plankartet. Dei seks 

teigane skil seg ikkje i høve til utnytting eller utforming, men det er knytt 

rekkefølgjeføresegner til ferdigstilling av tilstøytande vegar. Samstundes kan ikkje IF3 

byggast ut føre IF2 er ferdig utbygd. 

 

Området sør for Bygdaråi og inntil E 134 regulerast til anna kombinert føremål, 

Industri/Lager/Parkering og merkast ILP på plankartet. Teigen skal brukast til 

byggjeføremål i avgrensa omfang, mens resten av området kan brukast til 

trafikkareal/biloppstilling. Ein kan elles drive med utleige av parkeringsplassar. 
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6  Føresegner 
 

I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, §§ 22-26, 

er det utarbeidd reguleringsplan for Nordbygdi, Seljord kommune, Telemark. 

Reguleringsplanen byggjer på føringar som er kommuneplanen for Seljord, godkjend 

2006. 

 

Reguleringsføresegnene   gjeld   for   området   synt   med   plangrense   på   plankartet 

«Reguleringsplan for Nordbygdi », Seljord kommune, Målestokk 1:2000, datert 10. 

november 2008, Plan ID 20090001. Innafor reguleringsgrensa skal areala nyttast som 

vist på planen. Vedteken plan er bindande for arealbruk, frådeling og byggje - og 

anleggsverksemd innan planområdet. 

 
 

6.1 Rekkefølgjeføresegner 

a) Byggeteikningar til ombygging av vegen i TK1 inkludert krysset med TK2 

skal sendast Statens Vegvesen til godkjenning føre bygging vert sett i gong. 

 

b) Nytt kryss i TK1/TK2 kan ikkje takast i bruk føre Statens Vegvesen har 

godkjent ferdigstilt anlegg. 

 

c) Teig TK2a.  kan ikkje takast i bruk føre teig TK1 er ferdigstilt i tråd med 

planen. 

 

d) Tiltak i teig I/F 3 kan ikkje godkjennast føre teig I/F 2 er teke i bruk, dvs. 

ferdigattest er gjeve for tiltak, som omfattar minst 30 % av maksimalt tillete 

utbygging. 

 

e) Tiltak i teigane I/F 3 kan ikkje godkjennast føre teig TK4 er ferdigstilt i tråd 

med planen. 

 

f) Teig TK4 kan takast  i bruk føre teigane TK2a og AspG aust for TK4 er 

ferdigstilt i tråd med planen. 

 

g) Tiltak i teigane I/F 4-6 kan ikkje godkjennast føre teig SpVP er ferdigstilt i 

tråd med planen. 

 

h) Det kan ikkje setjast i gong tiltak i teig ILP føre det er gjennomførd 

arkeologisk undersøking av automatisk freda kulturminne med id 116002- 

116018. Telemark fylkeskommune fastsett omfanget av undersøkelsen. 

 

i) Teig ILP kan ikkje takast i bruk til parkeringsføremål føre AspG aust for ILP 

er opparbeidd i den utstrekning det er naudsynt for å kanalisere gangtrafikken 

ut av ILP og inn i området til reguleringsplanen for Dyrskuplassen. 

 

j) Teig ILP kan takast i bruk føre ny bru i TK2a er etablert. 

 
k) Teig I/F 6 skal ikkje tilretteleggjast for utbygging føre dei andre I/F-teigane 

innanfor reguleringsplanområdet er tekne i bruk. 
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6.2 Felles føresegner 

a) Ved handsaming av søknader om byggeløyve skal ein sjå til at tiltaka får ein god 

form og materialbruk, både i seg sjølv og i høve til omgjevnadene. 

 

b) I samband med søknad om bygging eller tiltak, skal det leggjast fram oppriss, 

perspektivskisse og snitt, som viser plassering, høgde og utforming av bygningar, 

tilpassing til omgjevnadene, og situasjonsplan med tilkomst, fortau, parkering og 

utomhusareal elles. Der det er aktuelt, skal situasjonsplan også vise plass for 

varelevering og plass for renovasjon. Der det er aktuelt, skal situasjonsplanen også 

innehalde illustrasjonar som gjere greie for omfang av terrenginngrep og korleis 

areala skal settast i stand etter inngrepa. 

 
 

6.3 Byggeområde 

6.3.1 Bustadar med tilhøyrande anlegg, BBu 

a) Maksimalt tillete % bebygd areal, %-BYA=25% 

 
b) Maksimal mønehøgde: 9 m 

 
c) Maksimal gesimshøgde: 5,5 m 

 
 

6.4  Landbruksområde 

6.4.1  Jord- og skogbruk, J/S 

 
Ingen føresegner 

 

6.5 Offentlege trafikkområde 

6.5.1 Generelle føresegner 

a) Alle anlegg innan føremålet skal utformast i tråd med føringane om 

universell utforming. 
 

6.5.2 Køyreveg, TK1-4 

a) Køyrevegar skal asfalterast 

 
b) Bru i TK2 skal ha eit fritt spenn på minst 20 m. Underkant brukonstruksjon 

skal ikkje ligge under 150,40 m.o.h. Konstruksjonen skal ikkje verke 

oppstuvande ved 200 års flaum. Byggeteikningar samt innmålte høgder av 

elvebotn og tilstøytande fastland skal oversendes NVE til uttale i samband 

med byggemelding. 
 

6.5.3 Anna vegføremål, Tan 
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Ingen føresegner 

 

6.5.4 Fortaug, TF 

 
Ingen føresegner 

 

 

 
6.6  Fareområde 

6.6.1  Høgspenningsanlegg, El 

 
Ingen føresegner 

 

6.7 Spesialområde 

6.7.1 Privat veg, SpVP 

a) Vegen  skal  opparbeidast  i  den  breidda,  som  synast  på  plankartet  med 

streksymbol ”regulert kant køyrebane”. 

 

b) Køyrebana skal asfalterast. 

 
c) Vegskråningar skal revegeterast etter inngrep. 

 

6.7.2 Friluftsområde på land, SpF 

 
Ingen føresegner 

 

6.7.3 Friluftsområde i sjø og vassdrag 

a) Det er høve til å føretake endringar innanfor føremålet, som gangar bekkens 

hydrologiske og/eller estetiske funksjon. 

 

b) Det er ikkje høve til å lukke bekkedraget innanfor føremålet. 
 

6.7.4 Klimavernsone, SpK 

a) Vegetasjonen innan føremålet skal skjøttast på ein  måte,  som  skjermar  Bbu 

visuelt frå I/F 1 og 3. Vegetasjonen skal ha evne til å skjerme mikroklimaet 

kring bustadene frå kalddraget kring bekken. 
 

6.7.5 Frisiktsone ved veg 

a) Det  skal  ikkje  vere  sikthindringar  på  over  50  cm  over  køyrebana  innan 

området 
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b) Det er høve til å etablere trevegetasjon, som har fri stammehøgde på minst 2m 

og ein stammediameter på Maksimalt 15 cm. I krysset TK1/TK2 er det ikkje 

høve å etablere trevegetasjon av noko slag innanfor frisiktsona. 
 

6.7.6 Anna spesialområde, gangveg, ASpG 

a) Det er høve til å etablere gangveg innan føremålet. Føremålet skal knyte 

 
b) Turstien skal vere offentleg tilgjengeleg. 

 
c) Stien skal byggast med ei breidde på minst 1,8 m. Den skal leggast med grus i 

kornstorleik på maks 8 mm eller asfalterast. 

 

d) Areala utanfor gangbana skal revegeterast etter inngrep. 

 

 
 

6.8 Fellesområde 

6.8.1 Felles avkøyring 

a) Areal  innan  føremålet  skal  brukast  til  avkøyring  frå  offentleg  veg. 

Føremålet er felles for eigedomane, som ligg inntil avkøyringa. 

 

 
 

6.9 Kombinerte område 

6.9.1 Kombinert område Forretning/Industri, I/F 

a) Maksimalt tillete % bebygd areal, %-BYA= 25% 

 
b) Maksimal mønehøgde: 9 m 

 
c) Maksimal gesimshøgde: 5,5 m 

 
d) Bygg innanfor teigane skal byggast med o.k. gulv minst 3 m over lågaste 

punkt i elveleiet Bygdaråi. Ein skal dokumentere dybde på elveleiet i samband 

med byggjemelding. Ved berekning av lågaste punkt skal ein take 

utgangspunkt i situasjonen rett sør for lokalisering av det aktuelle bygget 

eller bygningsdelen. 
 

6.9.2 Kombinert område Industr/Lager/Parkering, ILP 
 
                           Mindre endring av planen vedtek i kommunestyresak 17/213 
 

a) Området skal brukast til industri- og lagerføremål. Bygg relatert til desse 

føremål kan setjast opp innanfor byggjegrensa. Desse bygg kan også 

innehalde kontor, tankanlegg, vaskehall og andre direkte relaterte bygg knytt 

til drift av verksemda. Byggegrensa gjeng 20 meter frå Bygdaråi og 50 meter 

frå senterline veg E 134 innafor teig ILP.  

 

b) Dersom det etablerast tankanlegg/vaskehall stillast det krav om oljeutskiljar 
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ved desse anlegga. For å bøte på risiko for utslepp av farleg stoff skal det 

utarbeidast beredskapsplan med varslingsliste ved ureining og tiltak for å 

minske skadane ved ei ureining. Det må etablerast ein avskjerande voll og eit 

vegetasjonsdekke mellom Bygdaråi og dei asfalterte flatene, for å hindre 

spreiing av ureining og støvtransport mot vassdrag. Teigen kan elles leggast 

til rette for oppstilling av køyrety og utandørs lagerverksemd. Ein kan drive 

med utleige av parkeringsplassar. 

 

c) Dersom utleige til personbilar skal det alltid vere tilstrekkeleg med vakter 

ved innkøyringa, som gjennom dirigering hindrar opphoping av trafikkø på 

offentlege trafikkareal utover ventefila i TK2. 

 

d) Bygg innanfor teigen skal byggast med o.k. gulv tilsvarande 500 års flaum                               

for Bygdaråi.  Dette sikrar mot framtidig auke i nedbør i tråd med NVE  

tilråding.  

 

     e)   Føre igongseting av tiltak i medhald av plan i del av område ILP på gnr. 39, 

bnr. l skal det føretakast arkeologisk utgraving av dei vedrørande automatisk 

freda kulturrninna id 116002 - 1 16018 markert som <RbRestriksjonsGrense>> 

med fortløpande nummerering i plankartet. 

 

Midlertidig massedeponi kan leggast i del av område ILP på gnr. 41, bnr. 1 

med vilkår om at kullgropene id 116002-1 16018, på gnr. 39, bnr. 1 sikrast 

med gjerde. Gjerdet skal bli ståande til dei arkeologiske utgravingane er 

gjennomført. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

For Plankontoret Hallvard Homme AS 

Alexander Stettin 
 

Revisjon A (berre tekst), 08. januar 2009 

Revisjon B, 12. mai 2009 

Revisjon C, 19. juni 2009 
 
 

Vinje den 10. november 2008 
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Varsel om oppstart av planarbeid: 13.03.2007 

1. handsaming i det faste utvalet for plansaker: 22.01.2009 

Utlagt til offentleg ettersyn i tidsromet: 

 
2. handsaming i det faste utvalet for plansaker: 

25.01. – 13.03.2009 

 
04.06.2009 

Eigengodkjent i kommunestyret den: 11.06.2009 

 
 

Stad,  Dato Sign. Stempel 







Y
 476800

Y
 476900

X 6592600

X 6592700

X 6592800

Seljord kommune, Teknisk avdeling
Målestokk 1:1000   
25.06.2019
38/16
Situasjonskart



  

 

 

 NORDBYGDIVEGEN 200, SELJORD 
1. Selgers og Selskapets firmaattest og pantattest 

2. Grunnboks utskrift og tinglyste servitutter 

3. Meglerinformasjon fra kommunen 

4. Verdivurdering/takst 

5. Selskapets regnskap pr. 

6. Kjøpekontrakt 

 

rt
Highlight



I

\

I

6
Aarnes
Bygg og Thkst

RAPPORTAIT{SVARLIG:
Aarnes Bygg og Takst

Oddvard Aarnes
Kåsavegen 54, 3810 GVARV

Tlf 35 95 65 00
E-post : oddvard@byggo gtakst.no

VERDI- OGLÅNETAKST

Adresse
l\{atrikkelnr.
Kommune
Iliemmelshaver(e)
Dato for befaring

l\{arkedsverdi:
Anbefalt låneverdi:

NÆRINGSEIENDOM

Nordbygdivegen 200, 3M0 SELJORI)
Gnr.38 Bnr. 16 og 19

SELJORI)
AUCTUS EIENDOMAS
11.02.201s

kr 5 000 000
kr 4 250 000

Ønsker du å sjekke rapportens ryldþhet?
Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller
besøk http //takstverifi sering. nito. no



vERDI- oc rÅxnrAKST
NÆ,RINGSEIENDOM I\ITOTakste

Eiendomsbetegnelse, hj emmelshaver m.m.

Adresse
Nordbyediveeen 200

Gnr
38

lnnr.
Ito og ts

Snr

l'*'
Postnr
3840

lPoststed
ISELJORD

Kommune
SELJORD

Område/bydel
Nordbyedi i Seliord

Rekvirent
Auctus EiendomA"/S

Iljemmelshaver(e)
AUCTUSEIENDOMAS

Tilstede / opplysninger gitt av
Aage Bryn fia Auctus Eiendom A,/S, Arild Kultan fra Ak Maskiner
(leietaker), takstingeniør Oddvard Aames

Besiktigelsesdato
11.02.2015

Dokumenter fremlaqt ved besiktigelsen

Sammendrag

Bygningsmassen på eiendommen består av 2 byggetrinn (de vesentlige). Første byggetrinn skjedde i 1981 da
verksted / lager og salgslokalet ble satt opp. Hovedkonstruksjonen er et stålbygg med noe bindingsverk i salgsdelen
av bygget. Det har vært drevet salg og service av landbruksmaskiner i bygget siden den gang.l2DDl utvides det med
et kaldtlager oppførtpäbaksiden av verkstedsdelen. Dette bygget er også oppført i stålkonstruksjoner.
I 201 I ble taket på verksted/lager og salgslokalet tekket på nytt.

Bygget fremstår som helt og i orden men med behov for normalt vedlikehold som oppstår over tid.

Forytterligere informasion vises det til videre lesing av rapporten.

Premisser - Generelle opplysninger

Denne takst er ikke en tilstandsrapport og baserer seg på enkle registreringer etter en forholdsvis rask gjennomgang
av bygningen.

krgen konstruksjoner er åpnet.

INFORMASJONSKILDER :

lnformasjonen erhentet fia verditakst datert 8.10.1999 (deler av informasjon), de tilstedeværende underbefaringen,
databaser tilgjengelig på nettet som kartdatabaser, utskrift fra regnskap.

Aames Bygg og Takst harikke innhentet informasion fi'¿ Seliord kommune direkte vedr. eiendommen.

Nordbygdivegen 200

3840 SELJORD
Gnr.: 38 Bnr.: 16

Side I av 7
23.02.20t5

Aarnes Bygg og Takst
Oddvard Aarnes
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Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger innenfor reguleringsplanen til 'Nordbygdiområdet" og er regulert til forretning/industri.

Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Milj ø

Eiendommen ligger i Seljord kommune 2 km. vest for Seljord sentrum. Eiendommen ligger kun kort avstand fra
hovedveg samt ca. 1.2 km. avstand for tilkobling på E-134 (hovedadkomstveg til vestlandet).
Innenfor industri/fonetningsområdet i eiendommens nærhet ligger det i dag noen spredte bygg uten særlig aktivitet.
Feltet nærmere Seljord sentrum (ca. 2-300 mtr. fa denne eiendommen) har Bergene Holm et større området for sin
aktivitet (trelastlager).

Seljord er handelssenteret i Vest-Telemark med et variert næringsliv, særlig innenfor handel og service. Det er stor
aktivitet med et modeme sentrumsmiljø.
I Seljord er det gallerier samt en rekke festivaler og utstillinger som er aktive, særlig kjent er dynku'n somkan dra
opp mot 70 000 tilskuere iløpetav en helg i september.
I tillegg til bamehager, bame og ungdomsskole er det en avdeling av Bø videregående skole med linje for restaurant

og matfag og media og kommunikasjon.
I ei analyse "Kulturmagneten" gjort av Telemarksfonking-Bø v/Knut Vareide er det skrive (utdrag):
"Seljord er ein "næringsrik" kommune. Ingen andre kommunar i Telemark har så mange tilsette i privat sektorper
innbyggjar som Seljord. Talet på tilsette i privat sektor tilsvar¿r 40,1o/o av talet på innbyggjarar i kommune. Seljord
har ein stor del av arbeidsplassane i handel, forretningsmessig tenesteyting, transpod, bygg og anlegg og hotell og
restaurant. Samtidig er det svært liten del av arbeidsplassar i industrien. Seljord har næringsprofil som eit utprega
handels- og servicesenter."

Eiendommens tomt

Tomteareal (m2)

4032,6 lltË:r1".ît,, u,", lFestetidens 

utløpsår 
lÅrlis 

resteavsift

Kommentarer vedrørende festekontrakt

Tomtens beskaffenhet
Tomten er flat og har asfalterte adkomst og trafikkareal foran bygget.
Grunnen virker stabil og skal bestå av morenemasser.

Tomtearealet består av 2 bruksnummer
gnr 38 bnr 16 :2932,2 m2
gnr38 bnr 19 :1100,4m2

Samlet areal begge tomter :4032,60 m2.

Eiendommens bygninger

Type bygg
A Verksted/salg/lagerbygg i stål

iByggeår
itsst

lnenan. - ombygd år
lzoot t oz, 2oos / 06, 20 | t

Lilcringstalat lr¡øpsår
lzoor

lX¡øpesu- / kosþris
14 .000 .000 ,-

Forsikringsselskap
Gjensidige

lPoIsenummer
lttszzzzq

lType forsikring
lFullverdi

Nordbygdivegen 200

3840 SELJORD
Gnr.: 38 Bnr.: l6

Side 2 av 7
23.02.2015

Aarnes Bygg og Takst
Oddvard Aarnes
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Bygningsmessig beskrivelse; Bygg A - Verksted/salg/lagerbygg i stål

lBeskrivelse
l98l .

Fundamentert med betongsåle og ringmur. Gulvet består av støpt plate på gnrnn (isolert). Over ringmur er bygget
ført opp i Leca, pusset utvendig og innvendig. Utvendig fasade med steinplate fasade. I butikkfasade er det utvendig
liggende kledning.
Taket består av füttbærende fagverksdragere i stål med profilerte stålplater, utvendig isolert og tettet med asfaltpapp.
Det ble foretatt ekstra isolering (l 5 cm) samt ny tekking av taket i 2011, arbeidet ble utført av Icopal Tak A/S.
Takfallet er bygget slik at vannet føres til den ene siden med nedløpsrør. Takvannet føres ikke vekk fra bygget.

INNDELING
Bygget er inndelt i en verksted/lagerdel og en salgs/kontoravdeling. I tillegg er det bygget en stor mezzanin med
bl.a. et spiserom.
Mål tatt underbefaring (innvendige mål i rom, areal avrundet)
Verkstedshall : b-|2,00 x d-I4,55 : 17 5 rn2 romhøyde underkant bjelke : 5,20 m.2 stk. kjøreporter med følgende
mål : b-3.5 m. h4.5m.
Innredet lager: 91 m2 avdelt med lettvegger, þlanlagt vaskehall)
I stk kjøreport b-3.5m h4.5m
lagerplass :35 m2 trapperom til mezzanin + ekstra plass

Salgsavdeling :b- 10,72 x d- 10,50 ll2m2
kontor/omkledn.43 m2.

2 etg. (Mezzanin) 6,28 x 8,85 56 m2 inkl. spiserom på 13 m2., dette ble bygget ca. 2005. Øvig areal er åpent
lagerrom.

TEKMSK:
Oppvarming:
Hovedoppvarming skjer med en større oljefzr tilsluttet en GUP tank med oppgitt størrelse på 3 m3. I tillegg er det
plassert el-panelovner stedvis rundt i salg/kontordelen.
Vann : offentlig tilkoblet.
Avløp : privat løsning til septiktank med filtreringsgrøfter.
El-anlegg:
Skap plassert i eget tekn. rom. Det er hovedsakelig skrusikringer. Anlegget er forøvrig fa byggeårene med endringer
i.fb.m. nye tiltak som f.eks. spiserompå mezzaninen.
Inntakskabel :3 x240 (info. fa tidl. takst).
Anlegget er kontrollert og godkjent av DLE (det lokale el-tilsyn) med brev datert 07 .02.2013.

Innvendige overflater:
I verkstedshall,lagerrom, wc, tekn.rom : er det malt betonggulv, pusset/malt mur på vegger, ståltak, bjelkelag, umalt
gips.
Salgslokale, kontorer, omkledning, wc. : malt betong i salgslokalet, belegg på gulver ellers, malte platerpå vegger,
takess i taket.
Mezzanin med lager og spiserom :

gulv ; sponplategulv i lagerdelen, belegg i spiserommet, vegger ; pusset mur i lageret, naturpanel, himling; takess.

KALDTLAGER. (bygget i 2001 / 02).
Bygger er ført opp inntil hovedbygget på sørøstre side.
Konstruksjon : støpt plate på mark og forøvrig fød opp i stålkonstruksjon. Pulttak tekket med stålplater. Fasader (3

vegger) dekket med profilerte stålplater.
Lageret er I stort rom med I stor kjøreport (leddport i alu) med aut.åpner.
krnvendig mål : b-i0 x 1-19: l90rn2.
Romhøyde til underkant fagve*stol : 5,35 mtr.

Nordbygdívegen 200

3840 SELJORD
Gnr.: 38 Bn¡.: 16

Side 3 av 7
23.02.2015

Aarnes Bygg og Takst
Oddvard Aarnes



.l

VERDI- OG LÅNETAKST
N,ltrRINGSEIENDOM GNrrorakst

Generelle kommentarer

Bvsninsens standard nr. dato
r0 i'l {-2 r3 $4 ;5 r'6 {"7 f'I

Vedlikehold, vedlikeholdskontrakter ol.
Bygget fir¿ 1981 har nå en alder på 34 år og slitasje som naturlig skjer over tid. Taket ble som beskrevet oppgradert
med ny tekking i 20ll . Ved befaring var det en lekkasj e i taket. Aage Bryn kontaktet Icopal A/S (taktekker
leverandør) og har sendt info. til undertegnede at reparasjon erutført.

Det er ikke mottatt informasjon fra eier om at det foreligger pålegg fi'a offentlig myndighet.

Eiendommens potensial

Bygningenes arealdisponering

Arealene í deruw rapporlenmåles etter gieldene regler í NS 3940:2007
Awíkfra IYS 3940:2007
Målverdighet
En del er målverdigførst når den har gulv. Dog er lrappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og konstraksjoner
måleverdig selv om de ikke har gulv. Større åpninger enn disse regnes ikke med, men hvis trapp inngår i åpningen,
regnes trappens horisontalprojeksjon med i arealene.
Bruksenlut
Bruttoareal av en bruksenhet begrenses av bruksenhetens omsluttende vegger. Der omsluttende vegger vender mot
andre brul<senheter, eller motfellesarealer, måles til midî i vegg. Der omslutîende vegger er en del av yttervegg,
måles til vttervessens utside. Bruksareal av en bruksenhet måles lil innsiden av brulcsenhelens omsluttende veøser.

Bvgg Et plan BTA(m) BRA (m'z) Planløsning @TA = Bruttoareal, BRA = Brulisareal)
verKstec/lager/salg
og kontorbygget

1 etg 451 429 Verkstedshall, lite lagenom, stort lagerrom, wc., teknisk
ron¡ salgslokalet, 2 kontorer, garderobe, bøltekott, wc.,
arkiv, wc

v erKsreo/ ragev sarg

og kontorbvgget
Mezzanin 60 56 lagerplass, spiserom (13 m2)

Delsum bygg Verksted/lager/salg og

kontor bygqet
511 485

Kaldtlager I 192 190 I stort åpent lagerrom

Delsumbygg Kaldtlaeer 192 190

ST]M 703 67s

Kommentarer til planløsningen
Det har vært drevet verksted og lagewirksomhet av utstyr for landbruket. Planløsningen er tilpasset denne drift over
rid.
Lageretpã 91 m2 er imidlertid avdelt med lett bindingsverk som evt. kan fiemes ved behov.

Nordbygdivegen 200
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Spesielle forhold

Konsesjonsplikt
f- Ja rã Nei lForkjønsrett f^ Ja fj Nei

Kommentarer til Grunnboksbladet

Grunnboken er ikke sjekket.

Teknisk verdiberegning; bygninger og tomt

Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A 6 450 000

- Verdireduksjon -Hovedbyss A 30 I 935 000

Beregnede byggekostnader etter fradrag : 4 515 000

Beregnede byggekostnader, Bygg B I 150 000

-Verdireduksjon -Byee B t2 138 000

Beregnede byggekostnader etter fradrag : 1012000

Samlet sum beregnede byggekostnader : 5527 000
I Tomteverdi, iustert for verdifaktor + I 200 000

Sum beregnet telarisk verdi; bygninger og tomt = 6727 00n

Nordbygdivegen 200

VERDI- OG LÅNETAKST
N,if,RINGSEIENDOM e

3840 SELJORD
Gnr.: 38 Bn¡.: 16

Side 5 av 7
23.02.2015

Aarnes Bygg og Takst
Oddvard Aarnes

Areal og leier

Bvgg EL plan Utleid
(m')

Leieinntekt/l maig lEget bruk
år l(m')BTAI(m'z)BTA

BTA(m) Markedsleie
kr/m2

Sum
markedsleie

verKsreo/ragevsarg
og kontor byqget

I 451 I'326914
I' 451 500 225500

Verksted/lager/salg
og kontorbygget

2 60 0
t, I' 60 400 24000

Kaldtlager I 192 0 lo lo 192 300 57600

SI]M 703 326e14 lo lO 703 307100

Andre leieinntekter 0 Andre leieinntekter 0

ASumleieinntekter 326914 BSumnormalmarkedsleie 307 100

Kommentarer til leiekontrakt(er)
Leiekontrakten ermed A.K Maskinersom leierhele bygget.
Varighet : kontrakten løper frem til 01 .01.2020.
Leiesum : kr. 326.91 4,- pr. år.

Regulering av leie :

Utleierkan regulere husleien med 100 %o av endring i KPI med basis i novemberhvert årmed virkning fa og med
01.01 påfølgende år.

Leietakers ansvar:
Leietaker har ansvar for det indre vedlikehold. I tillegg betaler leietaker for alle kostnader til drift av bygget slik som
strøm, drift av tekn.utstyq kommunale avgifter, snørydding etc.
Leietaker skal også betale amortisering ifb. med nødvendig utskiftning av teknisk anlegg.

eier har ansvaret for det utvendige vedlikeholdet av bygget.

Kommentar tl ledige utleiearealer
leietaker A.I( Maskiner har lagt ned denne avdeling i Seljord og lokalene vil være ledige innen kort tid.
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Verdianalyse

Kostnader A Faktisk leic 326914 B Markedsleie 307 100

Offentlige avgifter 4 4'70 4 470

Eiendomsskatt 4 270 4 270

Forsikringer 14 000 14 000

Vedlikehold / adm 25 000 25 000

0 0

0 0

hntektsfradrag 47 744 47 740

Normal leieinntekt A 279 174 Normal leieinntekt B 259 360
-Tap ved ledighet 0 -Tap ved lediehet 0

NETTOLEIE 279 174 NETTOLEIE 2s9 360

lBegrunnelse for valg av kapitaliseringsrenten / netto avkastningslärav
lEffektiv risikofri rente l0 års statsobligasjoner 1,41 18 feb.2015
i

iinflasjon til fatrekk -2,0
Realrente -0,59
renterisiko 0,75
objektrisiko 2
markedsrisiko 1,25

byggrisiko 2

kap.rente /avkast.krav

multiplikator : kapitaliseringsfaktor I 00
kap.faktor er 19,38

Renterisiko fordeles på rente og inflasjon (f. eks. hhv.2,0o/o ogl%). Objektrisiko
henspeilerden risiko somliggeri investering i fast eiendomgenerelt (l%-2%\
Markedsrisiko henspeiler den risiko som ligger i leieavtaler og leiepriserpå denne
eiendommen (0% -2%). Byggrisiko reflekterer forhold ved bygningene på eiendommen,
med hensyn til tilstand, kurans, attraktivitet, eksponering, utseende mm. (0 - 4%).Det
totale risikotillegget skal fange opp elementer som eiendommens beliggenhet,
leieforholdene (løpetid, godhet, spredning osv.) og eiendommens beskaffenhet (bygget).
Inflasjonstallet er satt ut fra målsettingen til Norges Bank om en inflasjon pâ2,5o/o og at inflasjonstallet er relatert til
fast eiendom.
I denne taksten harvi benyttet2 o/o da det over tid registreres lavere inflasjon samt området tatt i betraktning.
Nonk 10 ån effektiv statsobligasjonsrente erbenyttet. Kilde Norges Bank.

Kapitalisert verdi Autfra 5.41%
avkastn.

5 160 000 Butfra 5.41%
avkastn-

4794 000

Kommentar angående inntektero kostnader og ledighet
Teknisk etat, Seljord kommune opplyser at kommunale avgifterpå eiendommen for 2015 er:

Vatn og slamtømming kr.4.470,- (inkl. mva)
Eiendomsskatt kr. 4.27 0,- (ikke mva.)
Total kr. 8.740,-
hformasjon mottatt pr. epost fia Aage Bryn

Leietaker velger nå å flytte ut av de leide lokaler grunnet innsparinger i driften. A,/K Maskiner vil imidlertid være
ansvarli g for leiekontrakten frem til 0 I .0 I .2020.
Leieinntektene vil forutleiervære sikret i 5 årvidere.

Nordbygdivegen 200

3840 SELJORD
Gnr.: 38 Bnr.: 16
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Aarnes Bygg og Takst
Oddvard Aarnes
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Markedsanalyse - Kommentar til verdikonklusj on

Eiendommen ligger i et område som har behov for revitalisering og nye etableringer.
Seljord er imidlertid en kommune med stor aktivitet og med god handel innenfor kommunegrensen

Utleier har imidlertid noe tid på seg for å berede grunnen for et nytt leieforhold. Dette forhold i seg selv kan ha en
positiv effekt for mulige interessenter.

På grunnlag av eiendommens egenskaper som beliggenhet, standard og utleieforhold vurderes markedsprisen til å

være : 5.000.000,-

Verdikonklusjon

Oppdragsgiver må kontrollere dette dokument for eventuelle feil og mangler før det benyttes!
Ut fi'¿ visuell befaring og innhentede opplysninger settes;

Markedsverdi: kr5 000 000

Anbefalt låneverdi: kr4 250 000

Underskrifter

Sted og dato Takstingeniør

{rnes23.02.2015 Oddvard Aames

Dokumentkontroll

Følgende dokumenter er motatt:

- verditakst fi.a sept/okt 1999
- leiekontrakt datert 01.01.2008
- oppdatert leiebeløp pr.2015
- utdrag fra regnskap
- oppsett overkommunale avgifter
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#5140862/13 

MEGLERSTANDARD OKTOBER 2015 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG.  

Utkast 07.08.2019 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 

H-2 Eiendom AS 

og 

[Kjøper] 

vedrørende salg av aksjene i 

Nordbygdivegen 200 Seljord AS 
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1. PARTENE OG EIENDOMMEN 

H-2 Eiendom AS, org.nr. 991 835 423 (Selger) eier 100 % av aksjene (Aksjene) i 

Nordbygdivegen 200 Seljord AS, org.nr. 923 029 036, (Selskapet). Selskapet er opprettet i 

juli 2019 i forbindelse med fisjon av Auctus Eiendom AS, org. nr. 910 287 486. 

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 Nordbygdivegen 200, gnr. 38, bnr. 16 og 19  med påstående bygninger og 

anlegg i Seljord kommune (Eiendommen). Auctus Eiendom AS har p.t. hjemmel til 

Eiendommen. 

2. KJØPESUMMEN 

2.1 Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen 

Kjøpesummen for Aksjene (Kjøpesummen) er: 

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

med tillegg av: 

(b) kontanter og fordringer i Selskapets balanse, 

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

Overtakelse), 

og med fradrag for: 

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

utsatt skatt og avsetning for tap på fordringer. 

2.2 Estimert Balanse og Estimert Kjøpesum samt innfrielse av Selskapets lån 

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

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

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

anvendt og for øvrig som følger:  

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

(b) Selskapet har ikke langsiktig gjeld eller swap-avtaler.  

(c) Betalbar skatt og utsatt skattefordel skal reflektere 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.  
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I vedlegg 3 følger en Estimert Balanse som er utarbeidet av Selskapets regnskapsfører, og en 

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

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

foreta en ny beregning av Estimert Kjøpesum per dagen for Overtakelse. 

Ved Overtakelse skal Kjøper betale Estimert Kjøpesum. 

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 Selger har 

mottatt innfrielse av Selgerlånet fra Kjøper ved Overtakelse, og at eventuelle krav som er 

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

2.3 Revidert Balanse og Revidert Kjøpesum 

Senest 45 dager etter Overtakelse skal Selger sende til Kjøper: 

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

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

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

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

styremedlemmer umiddelbart før Overtakelse, 

(b) En bekreftelse fra 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 
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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. 

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

som utgjør vesentlig brudd på Kjøpers forpliktelser etter denne avtalen. 

4.3 Oppfyllelse av betingelsene 

Selger og Kjøper skal gjøre det som med rimelighet kan forventes av dem for at betingelsene 

for gjennomføring av avtalen oppfylles uten ugrunnet opphold. 

4.4 Betydningen av at avtalen bortfaller 

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

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

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

annen part likevel gjøre gjeldende erstatningskrav som følge av avtalebruddet. 

5. SELGERS PLIKTER FØR OVERTAKELSE 

Frem til Overtakelse skal Selger sørge for: 

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

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

(b) At 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. 

(f) Å sørge for at Selskapet får hjemmel til Eiendommen. 

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, 
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§ 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 1.1.1(a) til og med (m) bare gjelder ved signering av denne 

avtalen: 

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

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

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

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

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

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

registrert der. 

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

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

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

utover det som fremgår av Revidert Balanse. 

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

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

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

(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 eller – rett for merverdiavgift 

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

og at Selskapet ikke har ansatte eller pensjonsforpliktelser. 

(h) At Selskapet eier Eiendommen og ved Overtakelsen vil være hjemmelshaver til denne.  

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

de som er angitt i vedlegg 4. 

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

(k) At Eiendommen ikke er utleid. 
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(l) 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. 

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

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

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

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

grunn til å være uvitende om på dette tidspunktet. 

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

8. BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR 

8.1 Kjøpers kunnskap 

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

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

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

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

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. 



Kjøpekontrakt Nordbygdivegen 200 Seljord AS 8 (10) 

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 40 000,-, 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 400 000,-, men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har 

Kjøper rett til erstatning eller prisavslag fra første krone. 

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 kostnadene til gjenoppføring/ reparasjon 

og evt. 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. 
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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. 

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/ Rune Tveiten, epost: rt@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. 

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

rettergang med Vest Telemark tingrett som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente 
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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. 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 partene og Q4 

Næringsmegling AS beholder ett hver. 

[sted], [signeringsdato] 

For Selger:  H-2 Eiendom AS  for Kjøper: [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

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

 

for Nordbygdivegen 200 Seljord AS 

[Selskapets repr.] 



 

Oppgjørsavtale Nordbygdivegen 200 Seljord AS 

 

utgår
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VEDLEGG 6 

OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 

1 OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN 

H-2 Eiendom AS, org.nr. 991 835 423 (Selger) og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) har i dag 

inngått avtale (Avtalen) om salg av aksjene i Nordbygdivegen 200 Seljord AS, org. nr. 923 029 036.  

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

Selger og Kjøper har for Selgers regning engasjert Q4 Næringsmegling AS, org.nr. 916 739 125, Nedre 

Langgate 37, 3126 TØNSBERG, v/ rbw@q4.no  (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 og Selgerlånet samt eventuelt gebyr for tinglysing av pant til Kjøpers långiver skal 

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

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

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

er tinglyst. 

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

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

halvparten av rettsgebyret utbetales ikke. 

2 HANDLINGER FØR OVERTAKELSE 

Før Overtakelse skal partene oppfylle forpliktelsene i dette punkt 2: 

 Handling Ansvarlig Frist Status 

2.1 Utstede og sende til tinglysing et sikrings-

dokument på Eiendommen pålydende 110% av 

Eiendomsverdien til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Sikringsdokumentet skal tjene som sikkerhet for 

ethvert krav som tilkommer Kjøper eller Kjøpers 

långiver i tilknytning til Avtalen (herunder lån til 

Kjøper fra Kjøpers långiver) og forby Selskapet å 

avhende, pantsette eller på annen måte råde 

over Eiendommen uten samtykke fra 

Oppgjørsansvarlig. Sikringsdokumentet er 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

effektivt så langt gjeldende rett tillater det. 

2.2 Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

aksjeeierboken som angitt i Bilag 1 med de der 

angitte heftelser til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 

 

2.3 Levere til Oppgjørsansvarlig en original fullmakt 

som angitt i Bilag 2 der Selskapet gir Kjøper rett 

til å pantsette Eiendommen til Kjøpers långiver, 

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

(Långiveren). Oppgjørsansvarlig skal ikke 

utlevere fullmakten til Kjøper før oppgjøret er 

gjennomført. Kjøper skal sørge for at 

panteretten til Långiveren bare kan gjøres 

gjeldende så langt gjeldende rett tillater det. 

Selger/ 

Selskapet 

Senest 10 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.4 Levere til Oppgjørsansvarlig korrekt signerte og 

bekreftede pantedokumenter over Eiendommen 

utstedt til Långiveren og en erklæring der 

Långiveren påtar seg å avlyse pante-

dokumentene hvis Overtakelse, uavhengig av 

årsak, ikke finner sted. 

Kjøper Senest ved 

Overtakelse 

 

2.5 Innhente eventuelle samtykker som er 

nødvendige for å tinglyse pantedokumentene til 

Långiveren.  

Selger/ 

Selskapet 

Senest ved 

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 

Ved 

Overtakelse 

 

2.7 Innhente slettebekreftelser (Slettebekreftelse) 

fra kreditorene i Eiendommen som angir eksakt 

størrelse på Restgjeld per Overtakelse, og hvor 

kreditorene bekrefter at alle deres panteretter 

over Eiendommen, og øvrige eiendeler som 

tilhører Selskapet, vil slettes ved mottak av de 

beløp som fremgår av Slettebekreftelsen. 

Selger/ 

Oppgjørs-

ansvarlig 

5 dager før 

Overtakelse 

 

2.8 Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

styreprotokoll som angitt i Bilag 3. 

Selger/ 

Selskapet 

Senest kl. 09.00 

ved 

Overtakelse 
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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 Selgerlånet 

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, og Selskapet har fått hjemmel til 

Eiendommen, 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) besørge betaling iht. Slettebekreftelse, og 

(d) innfri Selgerlånet, og 

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

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. 
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6 OPPGJØRET GJENNOMFØRES IKKE SOM AVTALT 

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

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

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

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

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

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

Oppgjørskontoen så fremt Långiveren bekrefter at pantedokumentene tinglyst til fordel for 

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

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

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

urådighetserklæringen i aksjeeierboken. 

7 ENDRING AV STYRET MV. ETTER OVERTAKELSE 

Kjøper skal umiddelbart etter Overtakelse avholde ekstraordinær generalforsamling i Selskapet hvor 

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

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

8 SLETTING AV SIKRINGSDOKUMENT, URÅDIGHETSERKLÆRING OG PANTERETT 

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

Oppgjørsansvarlig sende sikringsdokumentet til sletting og be Selskapet slette urådighetserklæringen 

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

*** 

[sted], [signeringsdato] 

 

for H-2 Eiendom AS  for [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

for Nordbygdivegen 200 Seljord AS  for Q4 Næringsmegling AS 

[Selskapets repr.]   
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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 2 

FULLMAKT TIL PANTSETTELSE 

Nordbygdivegen 200 Seljord AS, org.nr. 923 029 036, 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. 38,, bnr. 16,19 i Seljord  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 Nordbygdivegen 200 Seljord 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 

NORDBYGDIVEGEN 200 SELJORD 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 Nordbygdivegen 200 Seljord AS, org.nr. 923 029 036 

 

 

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 Nordbygdivegen 200 Seljord 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 Nordbygdivegen 200 Seljord 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 Nordbygdivegen 200 Seljord AS iht. 

kjøpekontrakt datert [signeringsdato].44 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for H-2 Eiendom 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 6 

 

PROTOKOLL 

FOR 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

NORDBYGDIVEGEN 200 SELJORD AS 

 

Den [overtakelsesdato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordbygdivegen 200 

Seljord AS, org.nr. 923 029 036, 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 here.er utgjøre selskapets styre.” 

5. Endring av revisor 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

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

revisor.” 

6. Endring av vedtektene 

Generalforsamlingen vedtok at selskapets vedtekter heretter skal lyde: 

§ 1 

Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er Nordbygdivegen 200 Seljord 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 Nordbygdivegen 200 Seljord 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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