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Navn: Q4 Næringsmegling AS
Saksbehandler: RT
Saksreferanse: 4190116

 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 422, Bruksnummer 23 i 0710 SANDEFJORD kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 17.09.2019 kl. 16.18
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 17.09.2019 kl. 16.18

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2013/457070-1/200 06.06.2013 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 3 500 000
Omsetningstype: Fritt salg
BJARNE GRYTE EIENDOM AS
ORG.NR: 986 339 949

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:

2013/457095-1/200 06.06.2013 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 4 000 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006

GRUNNDATA

1893/9000016-1/200 01.06.1893 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0710 GNR: 422
BNR: 11
Opprinnelig dok nr 900031/1893 fra TØNSBERG TINGRETT

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

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 17.09.2019 16:18 – Sist oppdatert 17.09.2019 16:18
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 1
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Sandefjord kommune

Eiendomsinformasjon

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

710 - Sandefjord kommune 422 23 0 0 Grunneiendom LIE Ja 851,8 0 0-Ikke oppgitt

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

01.06.1893 Nei Nei Nei Nord: 6565553,65 Øst: 574206,23 System: EPSG:32632

FORRETNINGER
Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Feilretting 19.03.2018 19.03.2018 17/7385 422/279 0

662/2 0

422/332 0

422/23 0

422/11 0

422/18 0

Omnummerering 01.01.2017 01.01.2017 422/23 0

Skylddeling 01.06.1893 422/11 0

422/23 0

BYGNINGER
Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt

140479365 Butikk/forretningsbygning Omsetning og drift av fast eiendom Tatt i bruk 0 0 0

140479365-1 Tilbygg Omsetning og drift av fast eiendom Tatt i bruk 0 0 0

140479373 Garasjeuthus anneks til bolig Annet som ikke er næring Tatt i bruk 0 0 0

ADRESSER
Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Frederik Stangs gate 9 Nord: 6565562
Øst: 574205
System: EPSG:32632

SKOLEKRETS 22-STOKKE
Grunnkrets 1606-JEVNAKER
Valgkrets 22-STOKKE
Kirkesogn 04090501-Stokke
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Postnummerområde 3160-STOKKE
Tettsted 2623-Stokke

KOMMUNAL TILLEGGSDEL
Bruk av grunn Referanser Kommentarer

B-Bolig M-Malebrevnummer: 2090

TEIGER
Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

851,8 Nord: 6565553,65019101 Øst: 574206,22999461 System: EPSG:32632 Ja Nei Nei

ANLEGGSPROJEKSONSFLATER
Areal Representasjonspunkt Hovedflate Medium 

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

arealet ikke være korrekt. 

 

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

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

 

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

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

 

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

Bygningsinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

710 - Sandefjord kommune 422 23 0 0

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

Butikk/forretningsbygning 140479365 0 Tatt i bruk Omsetning og drift av fast eiendom 0 0 0 0

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6565562 Øst: 574205 System: EPSG:32632 Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

TB-Tatt i bruk 22.03.2007

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Frederik Stangs gate 9 422 23 0 0

Referanse

K-Kulturminne: 07200206035

Referanse

A-Fornminne. Objekt fra tiden før reformasjonen (1550-tallet): 1

Sefrakminne 720 206 35

Tilknyttet bygning 140479365

45. Objektnavn FORRETNINGSLOKALE/LEILIGHET, LIE, STORGT. 9, STOKKE.

48. Lokalt navn BANK/FORRETNING

61. Verdivurdering 1.5 - Hus i 1 1/2 etasje

24. Hovedmål, lengde 1340

24. Hovedmål, bredde 1080
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24. Hovedmål, merknad SE SKISSE (BARE HUSET).

25. Skorsteiner, antall 2

12. Opprinnelig funksjon 511 - Enfamiliebolig

12. Opprinnelig funksjon, merknad BANK/KRAMBU, LEILIGHET I 2. ETASJE.

13. Nåværende funksjon 562 - Hus for bankvesen, forsikring

13. Nåværende funksjon 565 - Hus for omsetning av dagligvarer/bransjevarer

14. Opprinnelig sosialt miljø 24 - Næringsdrivende i handel og tjenesteyrker

15. Forhold til andre hus AS - Del av anlegg (gruppe), sammenbygd

16. Fysisk miljø 21 - Kirkested/Handelssted/Administrasjonssted

17. Konstruksjon underbygning 13 - Grunnmur. Naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l.

17. Konstruksjon underbygning 16 - Grunnmur. Betong

17. Konstruksjon underbygning, merknad SEMENTSTEIN I TILBYGG SØR/ØST.

18. Utnyttelse kjeller/underbygning 21 - Ganghøyde. Rommet overdekket med trebjelker og tregolv

19. Utnyttelse yttervegg 13 - Reisverk

19. Utnyttelse yttervegg 23 - Mur av slaggstein,betongstein (sementstein) e.l.

20. Fasadekledning 35 - Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline o.l.)

20. Fasadekledning 44 - Keramiske fliser, teglstein m.v.

21. Takform 11 - Vanlig saltak

21. Takform 33 - Flatt tak

22. Taktekkingsmaterialer 52 - Flat betongtakstein (sementtakstein)

22. Taktekkingsmaterialer 71 - Papp

28. Tidfesting/byggeår 184 - 1875-1899

28. Tidfesting/byggeår, merknad 1893 (STOKKE BYGDEBOK II).

29. Tilbygging/ombygging 193 - 1950-1974

29. Tilbygging/ombygging 194 - 1975-1999

29. Tilbygging/ombygging, merknad TILBYGG (MUR) I SØR/ØST OPPFØRT 1964. BYGNING KLEDT OM 1985.

Felt registrert dato 14.10.1986

Felt registrert dato, merknad STOKKE, 14/10-1986, ODD PAULSEN.
STOKKE, 10/8-1989, ANITA SKALLE.

2. Fotohenvisninger Filmnr: 8 Bildenr fra: 0 Bildenr til: 6

41. Byggherre, merknad GABRIEL HAUGERUD

43. Andre opplysninger, merknad EIER VED REG.  OWE & KARIN HANSEN, DOUREGUBBENSV. 1, 3160 STOKKE.
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BYGNING
Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Tilbygg 140479365 1 Tatt i bruk Omsetning og drift av fast eiendom 0 0 0 0

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6565556,612799 Øst: 574214,059285 System:
EPSG:32632

Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

TB-Tatt i bruk 22.03.2007

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 422 23 0 0

Referanse

A-Fornminne. Objekt fra tiden før reformasjonen (1550-tallet): 4

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

Garasjeuthus anneks til
bolig

140479373 0 Tatt i bruk Annet som ikke er næring 0 0 0 0

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6565561 Øst: 574192 System: EPSG:32632 Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

TB-Tatt i bruk 22.03.2007

Referanse

A-Fornminne. Objekt fra tiden før reformasjonen (1550-tallet): 1

Referanse

K-Kulturminne: 07200206036

Sefrakminne 720 206 36

Tilknyttet bygning 140479373

45. Objektnavn UTHUS/SKJUL, LIE, STORGATA 9, STOKKE.

48. Lokalt navn UTHUS

61. Verdivurdering 1 - Hus i 1 etasje

24. Hovedmål, lengde 830
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24. Hovedmål, bredde 480

24. Hovedmål, merknad BARE SKJULET, SE SKISSE.

25. Skorsteiner, antall 0

12. Opprinnelig funksjon 541 - Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr

13. Nåværende funksjon 541 - Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr

14. Opprinnelig sosialt miljø 24 - Næringsdrivende i handel og tjenesteyrker

15. Forhold til andre hus AF - Del av anlegg (gruppe), frittstående

16. Fysisk miljø 21 - Kirkested/Handelssted/Administrasjonssted

17. Konstruksjon underbygning 11 - Grunnmur. Naturstein uten bindemiddel (tørrmur)

17. Konstruksjon underbygning 13 - Grunnmur. Naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l.

17. Konstruksjon underbygning, merknad PUSSET MOT ØST.

18. Utnyttelse kjeller/underbygning 14 - Tregolv mindre enn ca. 50 cm over grunnen

18. Utnyttelse kjeller/underbygning 15 - Støpt golv direkte på grunnen

18. Utnyttelse kjeller/underbygning, merknad STØPT GULV I GARASE (TILBYGG).

19. Utnyttelse yttervegg 17 - Bindingsverk

20. Fasadekledning 38 - Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil

21. Takform 11 - Vanlig saltak

22. Taktekkingsmaterialer 41 - Krum tegl takstein, uglassert

28. Tidfesting/byggeår 184 - 1875-1899

29. Tilbygging/ombygging 193 - 1950-1974

29. Tilbygging/ombygging, merknad TILBYGG NORDØST - GARASJE.

Felt registrert dato 14.10.1986

Felt registrert dato, merknad STOKKE, 14/10-1986, ODD PAULSEN.
STOKKE, 10/8-1989, SNITA SKALLE.

2. Fotohenvisninger Filmnr: 8 Bildenr fra: 6 Bildenr til: 10

43. Andre opplysninger, merknad EIER VED REG.  OWE HANSEN, DOUREGUBBENSV. 1, 3160 STOKKE.

 

 

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

Eierinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

710 - Sandefjord kommune 422 23 0 0

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

Hjemmelshaver 986339949 BJARNE GRYTE EIENDOM
AS

Brekke
3159 MELSOMVIK

1/1

 

KOMMENTARFELT:

 

Det tas forbehold om feil og mangler.
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Sandefjord kommune

Matrikkelkart

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

710 - Sandefjord kommune 422 23 0 0 

 

Orientering om matrikkelkart 

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

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

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

Areal: 851,80 Arealmerknad: 

Representasjonspunkt:     Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32                     Nord: 6565553,65       Øst: 574206,23

Ytre avgrensning

Grensepunkt/Grenselinje Merke nedsatt i/ Grensepunkttype/

Løpenr Nord Øst Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius

1 6565550,29 574186,75 Ikke spesifisert Gjerdestolpe 10 Terrengmålt 10

9,15 Ikke hjelpelinje 10

2 6565558,68 574190,41 Ikke spesifisert Murhjørne 10 Terrengmålt 10

0,51 Ikke hjelpelinje 10

3 6565558,92 574189,96 Ikke spesifisert Murhjørne 10 Terrengmålt 10

14,67 Ikke hjelpelinje 10

4 6565572,14 574196,31 Ikke spesifisert Gjerdestolpe 10 Terrengmålt 10

30,45 Ikke hjelpelinje 10

5 6565558,99 574223,77 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 10

5,68 Ikke hjelpelinje 10

6 6565554,06 574226,59 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 10

5,19 Ikke hjelpelinje 10

7 6565548,91 574225,97 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 10

17,98 Ikke hjelpelinje 10

8 6565535,02 574214,55 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 10

5,77 Ikke hjelpelinje 10

9 6565537,80 574209,49 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 10

22,17 Ikke hjelpelinje 10

10 6565548,48 574190,06 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 10

3,77 Ikke hjelpelinje 10
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Sandefjord Kommune
Adresse:  Postboks 2025, 3202 SANDEFJORD
Telefon:  

Utskriftsdato: 17.9.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

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

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  0710  Gårdsnr.:  422  Bruksnr.:  23  
Adresse:  Frederik Stangs gate 9, 3160 STOKKE
Referanse:  Frederik Stangs gate 9, Stokke

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

Avgift Grunnlag Årlig avgift

Vann 6712,90

Avløp 5390,30

Renovasjon 2577,00

Vannmåler: Ja
 

Dato Målestand m 3

Sist avlest

Kommentar

Årlig beløp kr 16.080,20 - næring - faktura sendes i 4 terminer.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

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

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

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



Sandefjord

kommune

Ledningskart vann og avløp

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 422 Bnr: 23 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Frederik Stangs gate 9

3160 STOKKE

Annen info:
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Tegnforklaring

Husnummer Husnummer med bokstav Fylkesvegboks

Fylkesveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn. Matrikkelnummer

MatrikkelnummermedFnr. Bygningsavgrensningtiltak Bygningslinje

Mønelinje Takkant Taksprang

Trapp inntill bygg Veranda Bolig.

Garasje og uthus Annen næring PblTiltak

Innmålt grensepunkt Eiendomsgrense god

nøyaktighet

Eiendomsgrense dårlig

nøyaktighet

Eiendomsgrense generert Eiendomsgrense fiktiv Eiendomsgrense fiktiv

Bygningsomriss Bolig Udefinerte bygg

Garasje og uthus Annen næring Hekk

Eiendomsteig Høgspentnett AnnetGjerde

Frittstående mur Loddrett mur Jernbane

Vegdekkekant Gangvegkant Gang- og sykkelvegkant

Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel Annet vegareal avgrensning

Fortauskant Fylkesveg Kommunal veg

Veg Parkeringsområde Gang- og sykkelveg

Høydekurve Høydekurve 5 m Kommune
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Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig innflytningstillatelse på 

bygningen i kommunens arkiv.  

Forholdet til manglende ferdigattest  for eldre bygg  er tatt inn lovteksten ved revisjon 

av  plan og bygningsloven i 2014 i § 20-1 « Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er 

søkt om før 1. januar 1998».   

 



Sandefjord

kommune

Planforslag

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 422 Bnr: 23 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Frederik Stangs gate 9

3160 STOKKE

Annen info:
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Tegnforklaring

Husnummer Husnummer med bokstav Fylkesvegboks

Fylkesveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn. Veg

Havflate Annen bygning Bygning

PblTiltak Målt grenselinje Usikker grenselinje

FKB Høydekurve Jernbaneplattformkant Spormidt

Kommune
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OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

Vedtatt av Stokke kommunestyre den 18.06.2012 
Endret den 15.03.2015, etter delegert myndighet. Idrett, park og parkering er presisert som 
offentlig, i samsvar med tidligere behandling av saken.  
 
Hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for videre planlegging og utvikling av 
Stokke sentrum knyttet til parkområder, gravlund, parkering, miljøgate, 
kirke/religionsutøvelse, friområder og områder for sentrumsformål. 
 
1. GENERELLE BESTEMMELSER 
 
1.1 Arealformål 
Reguleringsområdet er vist med reguleringsgrense på plankartet. Områdene er i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-5 regulert til følgende formål: 
 
1. Bebyggelse og anlegg 
- Boligbebyggelse, B1 – B4 
- Sentrumsformål, S1 – S7 
- Kirke/ annen religionsutøvelse, K1 og K5 
- Annen offentlig eller privat tjenesteyting, K2, K3 og K4 
- Idrettsanlegg, I 
- Grav- og urnelund, G1- G2 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Vei 
- Fortau 
- Torg 
- Gang-/sykkelvei, GS1 
- Annen veigrunn/ grøntareal 
- Kollektivholdeplass 
- Parkeringsplasser, P1- P2 

 
3. Grønnstruktur 
- Park, park 1, 2, 3 og 4 
- Vegetasjonsskjerm 
 
4. Landbruks-, natur- og friluftsområder 
- Friluftsformål, F1- F2 
 
1.2 Planavgrensning og eldre planer som endres/erstattes 



Planen erstatter deler av reguleringsplan 1010, 1041,1042,1075,1081,1098,1101,1105 og 
1116. 
 
1.3 Detaljregulering/ situasjonsplan 
 
1.3.1 
For områdene S1a, S1b, S1c, B3 og vei 1 skal det utarbeides detaljregulering samlet for alle 
områdene. For øvrige områder kreves det ingen ytterligere regulering, men det skal foreligge 
en godkjent situasjonsplan for områdene som berøres av tiltaket. 
 
1.3.2 
Detaljregulering og situasjonsplan skal blant annet tydelig vise: 
 
- Bebyggelsens dimensjoner, hovedform og tetthet (BYA) 

(Gesimshøyder og mønehøyder er fastlagt i reguleringsbestemmelsene.) 
- Tomtegrenser og supplerende byggegrenser 

(Overordnede byggegrenser mot omgivelsene er fastlagt i reguleringsbestemmelsene.) 
- Felles arealer for utendørs opphold. 
- Gangforbindelser gjennom området (evt. over areal fastsatt til friområde, parkering eller 

fellestrafikkareal) 
- Kjøreveger og parkeringsplasser, herunder plasser for gjesteparkering. 
- Skjæringer og fyllinger bredere enn 1,5 m langs framtidige veier. 
- Arealer for snøopplag. 
- (Tiltak for støyskjerming). 
- Trafikksikkerhetstiltak. 
- Ny vegetasjon og eksisterende vegetasjon som skal bevares. 
- Anlegg for avfallsbehandling. 
- Lokalisering av evt vannforsyningsanlegg. 
 
Med detaljregulering/situasjonsplan skal det følge: 
 
- Terreng- og bebyggelsessnitt som viser sammenhengen mellom eksisterende og ny 
- bebyggelse og konsekvenser for utsikt og opplevelse av terrenget. 
- Lengdeprofiler for nye veger hvor stigningen ikke sier seg selv og er uproblematisk. 

 
I utformingen skal det tas hensyn til anbefalte løsninger for bevegelseshemmede i 
gjeldende regelverk for universell utforming.  
 
Endring av situasjonsplanen innenfor rammen av reguleringsplanen kan godkjennes av 
kommunen i forbindelse med behandling av søknader om byggetillatelse. 

 
1.4 Kulturminner 
 
Dersom det viser seg at tiltak innenfor planområdet kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, 



forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete 
kulturminner eller fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og 
kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller 
ansvarshavende leder på stedet. 
 
2. FELLESBESTEMMELSER 
 
2.1 Byggegrenser og tomteutnyttelse 
 
Byggegrenser er angitt på plankartet. 
Tomteutnyttelse, regnet som % BYA, bebygget areal av samlet tomteareal innenfor feltet, er 
angitt under spesielle bestemmelser for feltene. BYA skal regnes som gjennomsnitt for 
området. Nødvendig parkeringsareal på terreng utenfor bygning – også utenfor byggegrense – 
skal regnes med i BYA med 18 m2 pr. plass. 
 
2.2 Takform 
 
I sentrums- og boligområder øst for jernbanen tillates fri takform, men for småhusbebyggelse 
skal takform fortrinnsvis være saltak. For bebyggelse i S- områdene øst for jernbanen der det 
bygges med flatt tak, skal fjerde etasje som hovedregel være inntrukket. 
I områdene vest for jernbanen skal bebyggelsen ha saltak eller tilsvarende. 
 
2.3 Estetikk 
 
Planområdet anses i praksis som tettesteds- og byfornyelsesområde og skal over tid framstå 
med god teknisk, arkitektonisk og landskapsmessig kvalitet. Det skal benyttes robuste 
løsninger med varige materialer. 
Ved forhåndskonferanse, eller senest ved søknad om rammetillatelse for bygge- og 
anleggsarbeid, skal det redegjøres for materialvalg, fargebruk og prinsippløsninger. Denne 
redegjørelsen omfatter også gjennomgående håndverksmessige detaljer av betydning for det 
visuelle inntrykk så vel som for praktisk bruk. Dette skal godkjennes av 
bygningsmyndighetene. 
Bygninger mot Storgaten skal legges med byggelinje i byggegrensen / formålsgrensen. Det 
skal stilles spesielt høye arkitektoniske krav til fasade mot Storgata. 
Ny bebyggelse må tilpasses eksisterende bebyggelse i gateløpet, både med hensyn til 
målestokk, karakter og fasademateriale. 
Innenfor samme kvartal/ delområde skal ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse danne et 
helhetlig og harmonisk uttrykk med en god innbyrdes tilpasning av bebyggelsen. 
 
2.4 Energi og miljø 
 
Ved utbygging av større byggeområder og boligområder med mer enn 20 boenheter, skal det 
foreligge en varmeplan for området basert på mulighetene for fornybare energikilder. Det skal 
legges til rette for vannbåren varme i ny bebyggelse i sentrumsområdene, i næringsbygg, i 



områder med mer enn 20 boenheter, samt i offentlig bebyggelse. Muligheter for 
nærvarmeanlegg skal synliggjøres i planen. 
Miljøtekniske undersøkelser av grunnforholdene og evt. eksisterende forurensning skal 
gjennomføres før graving igangsettes. 
Støyretningslinjen T-1442 skal legges til grunn både i bygge- og anleggsperioden, og for ny 
bebyggelse. 
 
3. SPESIELLE BESTEMMELSER FOR OMRÅDENE: S1-S7, B1-B5, K1-K5 samt 
Skateanlegg 
 
3.1 Sentrumsformål Felt S1 – S7 
 
Feltene inngår i sin helhet i det område som i planen defineres som sentrum. 
Det forutsettes at områdene bygges ut med en tetthet som ivaretar sentrumspreget. 
For deler av område S3 skal ”Bebyggelsesplan for Bankplassen” fortsatt gjelde. Dette 
området er vist med skravur i plankartet. 
 
Begrensninger innenfor arealbruksformålet S1 – S7 
Kommunen kan forby forretning som krever tung og plasskrevende lager- og 
manøvreringsvirksomhet, og som fortrenger andre funksjonsbehov i et sentrum, f.eks. 
trelast/byggevarer og bilforretninger. For øvrig tillates alle sentrumsformål uten videre 
begrensning. 
 
Byggehøyde og utnyttelse 
I områdene S4- S7 tillates maks gesimshøyde 12,5 meter og maks mønehøyde 14,0 meter 
over gjennomsnittlig planert terreng. 
For område S7 gjelder makshøyde fra veinivå i Granveien. 
For områdene S1- S3 tillates maks byggehøyde 13 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 
For område S1a, S1b og S1c tillates byggehøyder på inntil 13 m, målt i forhold til 
gjennomsnitt høyde på kommunal gangvei. For å opprettholde sikt til kirkespiret fra fylkesvei 
303 skal det ved detaljplanlegging gjøres nødvendige tilpasninger i byggehøyder. Dette 
gjelder strekningen fra planområdets nordre grense til krysset FV 303/ FV 560 sett fra 
fylkesveien. 
For områdene S1- S7 er tillatt bebygd areal, BYA = 80 %. 
 
Fasadeutforming 
Bygningers fasader skal uttrykke bygningens konstruksjon og innhold. Ensformige 
fasadepartier skal ikke overstige lengde på 25 m. For materialbruk og fargebruk vises det til 
pkt. 2.3. 
 
Uteoppholdsareal 
For ny boligbebyggelse i sentrumsområdene skal det avsettes min. 10 m² private 
uteoppholdsareal. For mindre leiligheter kan det tillates noe mindre area, forutsatt at det er 
gode felles uteoppholdsareal. 



Det skal avsettes felles uteoppholdsareal på minimum 25 kvm pr. boenhet. Felles 
uteoppholdsareal kan legges på tak dersom kvaliteten er god. 
Det skal opparbeides en nærlekeplass på minst 150 kvm maksimalt 100 m fra boligene for 
områder fra 10 til 30 boliger. 
For områder fra 30 – 100 boliger skal det opparbeides en områdelekeplass på minst 1500 
kvm, maksimalt 300 m fra boligene. 
For områder over 100 boliger skal det opparbeides en områdelekeplass på minst 2500 kvm, 
maksimalt 400 m fra boligene. 
 
Parkeringskrav 
Pr. boenhet BRA over 70 kvm kreves 1,5 plasser for bil og 1,0 for sykkel. 
Pr. boenhet Bra under 70 kvm kreves 1,0 plasser for bil og 1,0 for sykkel. 
For næringsbebyggelse: 
Lager pr. 100 kvm krever 1,0 plasser for bil. 
Produksjons- og verkstedareal pr 100 kvm krever 1,0 plasser for bil. 
Kontor, detaljhandel/dagligvareforretning pr 100 kvm krever 2,0 plasser for bil 
All næringsbebyggelse krever pr. 100 kvm 1,0 plasser for sykkel. 
Det kan tillates noe kundeparkering på bakkeplan, annen parkering skal løses under 
bakkeplan. 
 
Varelagring og avfall 
Lagring av varer og avfall skal i størst mulig grad skjermes med bygning, gjerde eller 
beplantning. 
 
3.2 Boligbebyggelse felt B1- B5 
 
Byggehøyde og utnyttelse 
I områdene tillates maks høyde 9 m. over gjennomsnittlig planert terreng. 
For B1 – B3 er tillatt bebygd areal, BYA = 30 %. 
Bolig skal skjermes fra støy enten ved lokalisering inne på tomta, eller med annen 
tilstrekkelig støyskjerming i hht. statlige retningslinjer. Maks tillatt byggehøyde er 9 meter. 
Områdene kan bebygges med konsentrert småhusbebyggelse. 
For B4 er tillatt bebygd areal, BYA = 50 %. Parkering skal telles med ved beregnet BYA. 
Området kan bebygges med lavblokk. 
 
Uteoppholdsareal 
For områdene B1 – B3: Det skal avsettes minst 50 kvm pr. bolig til felles uteoppholdsareal. 
Videre skal det avsettes minst 300 kvm private uteoppholdsareal for frittliggende småhus, 150 
kvm privat uteoppholdsareal for sammenbygde småhus og 10 kvm leilighetsbygg og 
blokkbebyggelse. 
For området B4 gjelder samme krav til uteoppholdsareal som for områder avsatt til 
sentrumsformål. 
 
3.3 Kirkebygg, K1, K5 



Området skal sikre og bevare eksisterende Stokke kirke og miljøet rundt kirken. 
Det tillates utvidelse av bebyggelsen innenfor K5 for å etablere menighetssenter. En utvidelse 
av kapellet må skje ved tilbygg mot nord. Tilbygget skal underordne seg eksisterende 
bygninger. Dersom eksisterende kapell skal erstattes med et nybygg, skal dette ha samme 
grense mot vest som dagens bygning og skal ikke overstige høyden på dagens bygning. 
Byggesaken skal oversendes kulturminnemyndigheten for godkjenning. Gangsti ned til Fv 
303 skal bevares. All graving i grunnen skal arkeologisk overvåkes. Vestfold fylkeskommune 
skal kontaktes i rimelig tid før gravearbeidene igangsettes. 
 
3.4 Forpakterboligen, K4 
I felt K4 kan det stå én bygning. Eventuell ny bebyggelse på området løses enten ved å bygge 
til eksisterende bygning, tilbakeføre eksisterende bygning eller ved å rive og bygge én ny 
bygning. Ved eventuell planlegging av ny bebyggelse innenfor området må det legges særlig 
vekt på tilpasning til omgivelsene og eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse må planlegges 
med stor respekt for de arkitektoniske, historiske og landskapsmessige verdiene i området. 
Byggesaken skal oversendes kulturminnemyndigheten for godkjenning. 
 
3.5 Annen offentlig eller privat tjenesteyting, K2- K3 
Virksomhet innenfor områdene må ikke være i konflikt med kirkelige aktivitet. 
Alle bygningsmessige tiltak innenfor K3 må hensynta låvens særpreg og identitet. 
 
3.6 Grav- og urnelund, G1 og G2 
Områdene skal benyttes til grav- og urnelund. Ved kirkegårdsutvidelse, G2, stilles det krav 
om kirkegårdsplan. 
 
3.7 Idrett, I skateanlegg 
Området for skateanlegg skal opparbeides i henhold til anbefalte dimensjoner og utforming av 
elementer for å sikre kvalitet i anlegget. 
Området skal støyskjermes i henhold til Veileder for støyvurderinger ved etablering av 
nærmiljøanlegg. Området skal gis en tydelig avgrensning.  
Område for idrett skal være offentlig område.  
 
4. GRØNTSTRUKTUR – FRIOMRÅDER 
 
4.1 Friområde - Park 1 og Park 2 
Områdene Park 1 og Park 2 skal etableres som offentlig sentrumspark i tilknytning til 
monumentparken/minneparken. Terskler, vannspeil og fontene i Park 1 og 2 er tillatt. 
Før opparbeidelse av Park 1 og 2 kreves det plan som skal godkjennes av Stokke kommune. 
Parkplanen skal omfatte skjøtselsplan for vegetasjon i området med vekt på å fremheve kirken 
som et viktig landskapselement. Skjøtselsplanen må ta hensyn til naturtypekartlegging 
gjennomført i 2010. 
 
Gang- og sykkelveien GS1 skal inngå som del av parkplanen. 
 



5. TEKNISK INFRASTRUKTUR – TRAFIKKOMRÅDER 
 
5.1 Eierforhold 
Alle områder som er vist som teknisk infrastruktur/ trafikkområder innenfor planområdet er 
offentlig, med unntak av Prestegårdsveien fra krysset med Müllervei og østover, samt vei 1, 
adkomstvei til eiendommen gnr. 22 bnr. 243. 
 
5.2 Avkjørsler / kjøreveg 
Det skal kun etableres nye avkjørsler direkte fra det offentlige vegnettet på de steder det 
prinsipielt er angitt ved avkjørselspil. Mindre justering av avkjørslenes plassering kan tillates 
av kommunen. 
Det skal utarbeides plan for utvikling av Storgata som miljøgate før opparbeidelse. 
 
5.3 Parkering 
Parkeringene P1 og P2 skal være offentlige parkeringer og skal opparbeides som ”grønne 
parkeringsplasser”. Dette innebærer rabatter mellom parkeringsrekkene samt mot områdenes 
avgrensning. Rabattene skal ha en minimumsbredde på 2 meter og kantstein, og skal 
beplantes med trær og busker etter nærmere utarbeidet planteliste som skal medfølge 
situasjonsplanen. 
 
6. HENSYNS SONER 
 
6.1 Frisikt 
Områder skravert med horisontal skravur på formålsfargens bunn angir frisiktsoner for 
avkjørsler langs offentlig veg. Frisiktsoner kan ikke benyttes til lagerplass, parkeringsplass 
eller lignende. Sikthindrende gjerde, rekkverk, vegetasjon eller liknende over 0,5 m skal ikke 
oppføres i frisiktsoner. 
 
6.2 Kulturminner 
Hensynssone C, bevaring av kulturmiljø 
Det er ikke tillatt å endre eller fjerne bygninger, veier, steingjerder eller markante - 
landskapselement innenfor området. 
Det er ikke tillatt å oppføre nye bygg innenfor hensynssonen. 
Ved utbedring og reparasjon skal det benyttes samme materialer som eksisterende og 
bygningens detaljering skal opprettholdes. Bygningene kan tilbakeføres til tidligere stand når 
denne kan dokumenteres 
Låven kan benyttes til forsamlingslokale. Enhver endring av låven skal bevare dennes 
identitet og uttrykk. 
Hensynssone D, båndlegging etter lov om kulturminner 
Alle tiltak må søkes kulturvernmyndigheten (Riksantikvaren). Ved gjenoppbygging etter 
brann forutsettes oppført kopi. 
 
6.3 Friluftsliv 
Hensynssone friluftsliv gjelder for Solåsen. Før det kan gjøres hogst og andre inngrep skal det 



utarbeides en forvaltningsplan for området som skal godkjennes av Stokke kommune. 
Områdets kvaliteter for friluftsliv og nærtur-område for Stokke sentrum må sikres. 
 
7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Deler av parkering P1 skal opparbeides før eller samtidig med park 1. 
Gang- og sykkelveien GS1 skal opparbeides samtidig med park 1. 
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Tegnforklaring

Alt. Jernbanetraseer Husnummer Husnummer med bokstav

Fylkesvegboks Fylkesveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn.

RpOmråde Avkjørsel - både inn og

utkjøring

Regulert tomtegrense

Byggegrense Bebyggelse som forutsettes

fjernet

Regulert senterlinje

Frisiktlinje Regulert kjørefelt Bevaring av bygninger og

anlegg

Frisiktsone ved veg Bolig Industri

Offentlig bebyggelse Kjøreveg Gangveg

Gatetun Torg Parkeringsplass

Jernbane Annet trafikkområde Park

Fellesområde Felles avkjørsel Felles parkeringsplass

Bolig/Forretning Bolig/Forretning/Kontor Forretning/Kontor

Unyansert formål RpBestemmelseOmråde

Midlertidig

Krav vedrørende infrastruktur

Frisikt Andre sikringssoner Boligbebyggelse

Boligbebyggelse-

blokkbebyggelse

Sentrumsformål Veg

Kjøreveg Fortau Torg

Gang-/sykkelveg Annen veggrunn - tekniske
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samferdselsanlegg og/eller

teknisk infrastrukturtraseer

Park Veg Havflate

Annen bygning Bygning PblTiltak

Målt grenselinje Usikker grenselinje FKB Høydekurve

Jernbaneplattformkant Spormidt Reguleringsplan mosaikk

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

Utskriftsdato: 17.9.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

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

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  0710  Gårdsnr.:  422  Bruksnr.:  23  
Adresse:  Frederik Stangs gate 9, 3160 STOKKE
Referanse:  Frederik Stangs gate 9, Stokke

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

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

Kommentar

Alt ajour pr. 30.9.2019 - neste forfall 20.11.2019

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

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

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

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











Sandefjord Kommune
Adresse:  Postboks 2025, 3202 SANDEFJORD
Telefon:  

Utskriftsdato: 12.9.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

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

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  0710  Gårdsnr.:  422  Bruksnr.:  23  
Adresse:  Frederik Stangs gate 9, 3160 STOKKE
Referanse:  Frederik Stangs gate 9, Stokke

Vann Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Eiendommen har vannmåler.

Avløp Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.

Vei Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

Pålegg Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

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

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

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



Sandefjord kommune

Planstatus

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

710 - Sandefjord kommune 422 23 0 0 Frederik Stangs gate 9, 3160 STOKKE

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

Sentrumsformål - Nåværende Kommuneplan (2.11.2015)

Hensyn landskap Kommuneplan (2.11.2015)

Gang/sykkelvei - Nåværende Kommuneplan (2.11.2015)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål

Ja

710 20010010 Sentrumskvartalet (30.8.2001) Annet trafikkområde (ANNET TRAFIKKAREAL)

710 20010010 Sentrumskvartalet (30.8.2001) Park

710 20010010 Sentrumskvartalet (30.8.2001) Bolig/Forretning/Kontor

710 20120012 Stokke sentrum (18.6.2013) Fortau

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

Nei

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

Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?

Nei 

KOMMENTARFELT:
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Korridor for ny dobbeltsporet jernbane gjennom Sandefjord er vedtatt, men ikke detaljplanlagt. Den aktuelle eiendommen ligger innenfor båndleggingssonen for den nye jernbanetraseen.

Traseen går som følger: Nord for Stokke er trasevalget foreløpig uavklart. Fra Stokke stasjon og sydover føres traseen vest for Torp flyplass frem til en ny Torp stasjon ved

flyplassterminalen. Derfra går jernbanen i ny trase gjennom Hjertås og Mokollen frem til en ny stasjon ved SVGS. Syd for SVGS følger jernbanen i hovedsak dagens trase, men med en

utvidelse til dobbeltspor. Det vil bli behov for veiomlegginger flere steder. Omfanget av arealinngrep på enkelteiendommer langs ny trasé vil først være avklart når reguleringsplanen er

endelig vedtatt. Inntil reguleringsplanene er vedtatt, vil råderetten på eiendommen være begrenset innenfor båndleggingssonen. For mer informasjon vises til:

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/tonsberg-skien/

Kart over korridoren kan sees på: http://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=76880ca5ab664db480caacfffb1656a5

 

 

Det tas forbehold om feil og mangler.
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Sandefjord Kommune
Adresse:  Postboks 2025, 3202 SANDEFJORD
Telefon:  

Utskriftsdato: 13.9.2019

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Kilde: Sandefjord Kommune

Gjelder eiendom:
Kommunenr.:  0710  Gårdsnr.:  422  Bruksnr.:  23  
Adresse:  Frederik Stangs gate 9, 3160 STOKKE
Referanse:  Frederik Stangs gate 9, Stokke

Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

Vedlegg

1 vedlegg

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

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

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

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



Sandefjord

kommune

Grunnkart med bredbånd

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 422 Bnr: 23 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Frederik Stangs gate 9

3160 STOKKE

Annen info:
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Tegnforklaring

Husnummer Husnummer med bokstav Fylkesvegboks

Fylkesveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn. Matrikkelnummer

MatrikkelnummermedFnr. Bygningsavgrensningtiltak Bygningslinje

Mønelinje Takkant Taksprang

Trapp inntill bygg Veranda Bolig.

Garasje og uthus Annen næring Godkjent byggesak

Innmålt grensepunkt Eiendomsgrense god

nøyaktighet

Eiendomsgrense dårlig

nøyaktighet

Eiendomsgrense generert Eiendomsgrense fiktiv Eiendomsgrense fiktiv

Bygningsomriss Bolig Udefinerte bygg

Garasje og uthus Annen næring Hekk

Eiendomsteig Høgspentnett AnnetGjerde

Frittstående mur Loddrett mur Jernbane

Vegdekkekant Gangvegkant Gang- og sykkelvegkant

Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel Annet vegareal avgrensning

Fortauskant Fylkesveg Kommunal veg

Veg Parkeringsområde Gang- og sykkelveg

Høydekurve Høydekurve 5 m Kommune
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Tilstandsrapport 

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

 

 

 

 

 

Eiendomsinformasjon 

Adresse                                                          Matrikkel 
Frederik Stangs gate 9     gnr 422 bnr 23 

3160 Stokke       knr 0710 
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Bygningsteknisk gjennomgang av:  
Frederik Stangs gate 9 

3160 Stokke 

Gnr. 422 Bnr. 23 

Kommune: 0710 Sandefjord 

RAPPORTANSVARLIG: Knut Røer 

Befaringsdato: 18.09.2019  

Rapportdato: 19.09.2019  

 
Kart 
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OM RAPPORTEN 
Rapporten og dens avgrensninger 

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

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

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

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

betydning ved eierskifte. 

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

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

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

ikke var korrekt. 

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

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

Rapportens struktur 

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

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

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

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

måte: 

Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer 

Tilstandsgrad 1: Svake symptomer 

Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer 

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

Befaringen 

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

detaljeringsnivå. 

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

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

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

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

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

normalt ikke omtales i rapporten. 

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

kontrollert. 

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

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

befaringen. 

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

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

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

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

Levetidsbetraktninger 

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

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

særlig utsatte bygningsdeler. 

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

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

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

er lagt til grunn. 

Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. 
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Tilleggsundersøkelser 

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

å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. 

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

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

Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det. 

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

Andre uttrykk og definisjoner. 

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

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

Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. 

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

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

det materiale som objektet består av. 

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

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

Se ”Tilstandsgrader” under punktet om Rapportens struktur. 

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

hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. 

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

 

Konklusjon / sammendrag 

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

 
Egne premisser 
Det vises til rapportens punkter med tilstandsgradering av hver bygningsdel. 

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

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

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

svekkelse og der normal restlevetid er marginal. 

Det foretas ingen grunnundersøkelser som kan avsløre eventuelle grunnforurensinger, svake 

grunnforhold e.l.  
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Kompetanse 
Undertegnedes kompetanse er basert på en kombinasjon av bygningsteknisk- og takstfaglig 

utdanning/erfaring.  

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

byggfag (1998).  

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

Takst/Norges Takseringsforbund.  

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

3600 (tilstandsrapport byggverk).  

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

Undertegnede er sensor for samme DNV ordning.  

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

og utviklingstomter (2018).  

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

etterutdanning.  

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

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

 
 
Befaring 
Rekvirent: Bjarne Gryte Eiendom AS (org. nr 986 339 949)  

Takstingeniør: Knut Røer NITO Takst 

Rapportansvarlig: Knut Røer 

Befaringsdato: 18.09.2019 

Tilstede: Bjarne Gryte  

Værforhold: sol + 12 grader 

Eiendomsdata 
Hjemmelshaver(e): Bjarne Gryte Eiendom AS (org. nr 986 339 949)  

Tomteareal: 851,8  kvm  

Type tomt: Eiet 

Matrikkel: Gnr. 422 Bnr. 23 

Adresse: Frederik Stangs gate 9 – 3160 Stokke 

 

Dokumentkontroll 
Dokument Dato 

Utskrift grunnboken 18.09.2019 

Målebrev/situasjonskart 18.19.2019 

Tegninger (plan 1.etg.) udatert 

Eierskifterapport 19.04.2013 

FDV N/A (ikke aktuelt) 
 

http://www.metiri.no/
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Konklusjon 
Rapporten omhandler et mindre næringsbygg med opprinnelse fra ca. 1875/1899. Bygningen ble 

tilbygget i ca. 1985 med utvidelse av kjeller og 1. etg. Opprinnelig var det dagligvareforretning 

før det ble bank i bygget. Banken flyttet ut for noen år siden og det er i dag to næringslokaler og 

en leilighet i bygget. Det er foretatt noe tilpasninger gjennom tiden som følge av utleie av deler 

av arealene til flere mindre leietagere. Det er også en liten garasje på eiendommen.  

Den eldre delen er oppført av tyngre trekonstruksjoner med stående trekledning fra 1985. 

Taktekking med betongstein fra ca. 1950. Tilbygget del fra 1985 er oppført av forblendet mur 

samt bindverk i tre med liggende trekledning. Taket er tekket med papp fra 1985.  

Eiendommen fremstår som svakt vedlikeholdt med behov for relativt omfattende tiltak for å 

bringe tilstand opp til nivåer man normalt forventer.   

 

Tiltak utført senere år:  

- Det er lagt rør for takvann fra nedløp tilknyttet eksisterende røropplegg fra bygget fra 

1985 og lagt rør fra garasje og hjørne ved garasje ut i pukk for naturlig fordrøyning.   

- Det er foretatt noe masseutskifting samt lagt ny grus på biloppstillingsplass.  

- Kledning, vinduer dører o.l. er i hovedsak fra 1985. 

 

Svakheter av betydning observert:  

- De fleste bygningsdeler er fra byggeår og 1950 samt 1980 tallet, dette tilsier til dels svært 

høy alder med påregnelig behov for tiltak.  

- Det er mangler ved lyd- og brannskiller generelt. Dette er spesielt problematisk for 

leilighetene.  

- Det er indikert fukt i kjeller.  

- Det er stedvis tegn på setninger i fundamenter, dette synes også som sprekker og riss i 

grunnmur o.l.  

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

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

flere bulker og skader etter mekanisk påkjenning.  

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

 

Forøvrig henvises til de respektive bygningsdelene med tilstandsgradering. Tilstandsgraden gis 

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

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

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

utover det som er nevnt i rapporten. 

Rapporten er utarbeidet til avhending av eiendom og skal benyttes til dette. 
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Drift-, vedlikehold- og serviceavtaler 
Det er opplyst at det er inngått avtaler på følgende fag:  

Fag Leverandør 

Ingen kjente avtaler inngått.   

 

Bygninger på eiendommen 
Type bygg: Næringseiendom  

Byggeår: ca. 1875-1899/1985 

 
Arealer m.m. 
AREALBEREGNING 

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

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

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

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

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

www.ntf.no 

De viktigste presiseringene er: 

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

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

bruksenhet og/eller fellesareal. 

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

Måleverdige AREALER 

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

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

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

 

Eldre del 

Etasje BTA(bruttoareal) BRA (bruksareal) Rombenevnelse 

Kjeller 0 0 Grovkjeller (beregnet gulvflate cirka 90 kvm). Areal er ikke 
målbart som følge av lav takhøyde, dette i tråd med NS 
3940. 

1. 130 113 Inngang, trappegang 2. etg. kontorlokale med 5 kontor, 
toalettrom, bk. (solstudio har et rom i eldre del på ca. 15 
kvm.) 

2. 91 85 Trappegang, leilighet med stue, kjøkken, bad, 2 soverom.  

Sum 221 198  

  
Tilbygget/nyere del 

Etasje BTA(bruttoareal) BRA (bruksareal) Rombenevnelse 

Kjeller 132 118 Trappegang, garderobe/2 wc, tekn-rom, vent-rom, 
lager/bod.  

1. 135 122 Inngang, kontorlokale innredet til solstudio med 8 solsenger, 
3 lagerrom. 

Sum 267 240  
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Bygningsdeler med vurdering og levetidsbetraktninger:  
 

Grunn og fundamenter 
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. 

Grunnundersøkelser ikke foretatt. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Antatt støpte betongfundamenter på steinholdige masser over leire e.l.  

Vurdering  

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

betydning på befaringsdagen utover noen riss og sprekker som antas å skyldes setninger e.l. i 

eldre del er det tydelige tegn på setninger, dette er ikke unormalt tatt byggeår i betrakting.  

Tiltak/konsekvens 

Ingen tiltak anses nødvendig.  

Levetid 

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

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

15 - 40 år 

 
Grunnmur 
Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. 

Vurdering  

TG: 2 

Beskrivelse 

Grunnmur oppført i plasstøpt betong eller lignende i nyere del og gråsteinsmur e.l. i eldre del. 

Grunnmurer er fra opprinnelig byggeår.  

Vurdering 

Det er påvist/indikert fukt i gulv og nedre del av vegg, dette antas som følge av kapilært oppsug 

fra grunnen samt svekket effekt på drenering. Det er stedvis riss og sprekker i grunnmur, dette 

ses i sammenheng med setninger i fundamenter.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak bør påregnes.  

 

Levetid 

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

betong 15 - 40 år 
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Drenering 
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. 

Observasjonene er visuelle. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Drenering etablert ved byggeår, antatt med drenerende masser, påstrykningsmasse på mur og 

teglrør i grunnen. Selger opplyser at det ble lagt ny drenering ifm hjørner som hadde en del 

fuktinnsig tidligere. Det er lagt rør for takvann fra nedløp tilknyttet eksisterende røropplegg fra 

bygget fra 1985 og lagt rør fra garasje og hjørne ved garasje ut i pukk for naturlig fordrøyning.   

Vurdering  

Som følge av fuktinnsig i kjeller, kan man legge til grunn at det er svekket effekt på drenering.  

Tiltak/konsekvens 

Overvannkummer med antatt sandfang og drensrør bør påregnes spylt tidvis.  

Levetid 

Antatt normal levetid for drenering er 20-60 år. 

 
 
Veggkonstruksjon og utvendige fasader 
Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres 

oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Bygget er oppført av tyngre trekonstruksjoner med stående trekledning. Tilbygg er oppført av 

mur med fasader som er forblendet med teglstein samt liggende trekledning.  

Vurdering 

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

Det er bom og riss/sprekker i puss. Malte flater fremstår med preg av elde og slitasje. Mot gate 

ligger trevegg/sviller ned mot terreng, dette medfører risiko for fuktoppsug med påfølgende 

skader.  

 

Tiltak/konsekvens 

Behov for stedvis utskiftinger og tiltak må påregnes, også som del av det normale vedlikeholdet.   

Levetid 

Antatt normal levetid for panelplater er 40-60 år. 

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

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

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

funksjonstestet. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Vinduer med isolerglass i trekarmer, fra 1980 tallet.  

Inngangsdør av tre med glass fra ca. 1980 og 1990.   

Butikkdør av aluminium med isolerglass fra 1985.  

Garasjeporter av tre antatt fra 1970 tallet.  

 

Vurdering  

Vinduer og dører fungerer, men det er observert generelt preg av elde og slitasje samt råte o.l. 

Det er trekk i dører og flere trekkfulle vinduer stedvis samt utette garasjeporter. Det er brudd i 

glass på forretningsdør. Det er påregnelig med punkterte vindusglass.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for utbedringer og utskiftinger må påregnes.  

Levetid 

Antatt normal levetid for trevinduer er 20-60 år. 

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

Normal garantitid på isolerglass er 10 år. 

Antatt normal levetid for innvendige tredører 30 - 50 år 

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

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

TG: 2 

Beskrivelse 

Takkonstruksjoner i eldre del er oppført med plassbyggede konstruksjoner med sperretak på 

bærende deler. Det er luke til kryploft i leilighet. På tilbygget del fra 1985 er det flate tak med 

noe fall mot en side og kalde nedløp. Det er ikke luker for tilgang til konstruksjoner.  

Vurdering  

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

svakere dimensjonert enn dagens krav legger opp til. Det er foretatt noe etterisolering på loft, 

her mangler det plast på varm side og tiltaket er noe rotete utført. Det er også redusert lufting 

der isolasjon ligger ut mot undertak.  

Tiltak/konsekvens 

Det må gjennomføres vurdering av mulig behov for snørydding vinterstid. Behov for tiltak med 

justering av etterisolering o.l. bør påregnes.  

 

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

TG: 3 

Beskrivelse 

Taktekking med flat betongtakstein fra antatt ca. 1950 på eldre del og papptekking fra 1985 på 

tilbygget del.  

Vurdering  

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

Tiltak/konsekvens 

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

påregnes. Behov for utskiftinger bør også vurderes.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for papptekking er 10-30 år. 

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

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

TG: 3 

Beskrivelse 

Beslag i plastbelagt/lakkert galvanisert stål e.l. fra 1980 tallet.  

Vurdering  

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

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak med utbedringer/utskiftinger bør påregnes.  

Levetid 

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

Antatt normal levetid for ventilasjonshetter er 20-40 år. 

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

 

Terrasser/utvendige trapper 
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av materialer.  

TG: 2 

Beskrivelse 

Trapp til leilighet av pusset mur.  

Trapp til kontor 1. etg. av tre.  

Vurdering  

Det er observert generelt preg av elde og slitasje. De nederste trinnene på murt trapp ble pusset 

i 2019.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak med stedvise utbedringer av tretrapp kan påregnes.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for papptekking er 10-30 år. 

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

Antatt normal levetid for vindskier og israfter er 15-25 år. 
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Innvendige overflater 
Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom 

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

TG: 2 

Beskrivelse 

Gulv har for det meste laminat, tepper og belegg.  

Vegger har malte plater og malt glassfiberstrie, samt noe malt panel.  

Himlinger med malte plater og nedsenkede letthimlinger.   

 

Vurdering  

Det er observert generelt preg av elde og slitasje.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak med de fleste overflater bør påregnes.   

Levetid 

Antatt normal levetid for våtromsplater 6-14 år 

Antatt normal levetid for vinyltapet / veggtapet 5-10 år 

Antatt normal levetid for malt glassfiberstrie 3-10 år 

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

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

Antatt normal levetid for vinylgulv 10-20 år 

Antatt normal levetid for glassfibervev, malt 8 – 16 år 

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

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

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

TG: 2 

Beskrivelse 

Trapper er bygget av tre, antatt fra byggeår.   

Vurdering  

Det er observert generelt preg av elde og slitasje. På trapp i eldre del er rekkverk lavere enn 

dagens krav (90 cm) og det mangler håndløper.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak kan påregnes.  

Levetid 

Antatt normal levetid for overflater på trapper er 5-10 år  
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Etasjeskillere 
Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige 

negative avvik. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Etasjeskillere er etablert med bjelkelag av tre på bærende vegger. For tilbygget del er det 

betongdekke mellom planene.  

Vurdering  

Det er ikke avdekket avvik av betydning på befaringsdagen utover noe skjevheter stedvis, som 

følge av setninger i fundamenter o.l.  

Som følge av generelt fukt i kjeller kan det ikke utelukkes skjulte skader. I eldre del er det 

observert noe råte samt tegn på borebiller e.l. ned mot sviller og i bjelkelaget ut mot grunnmur.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak bør påregnes.  

 
Piper og ildsteder 
Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes 

avstand til brennbart materiale. 

TG: 2 

 

Beskrivelse 

Det er en teglsteinspiper i det eldre bygget, feieluker i kjeller. Pipen er antatt fra byggeår.  

 

Det er en nedgravd tank for tidligere fyr på ca. 1500 til 3000 liter (ukjent størrelse) antatt fra 1964 

og antatt av stål. 

Vurdering  

Det bør påregnes gjennomført kontroll av det stedlige feiervesen. Det er en kjent problemstilling 

at teglstein kan forvitre ved bruk av fyranlegg. Videre må det påregnes kontrollert for eventuelle 

lekkasjer fra tank. Konsekvenser av slike vil kunne være omfattende. Tank må påregnes 

sanert/fjernet/tømt. Ved måling av mengde ser det ut til at tank er halvfull.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak må påregnes.  

Levetid 

Antatt normal levetid for puss på pipe er 10-30 år. 
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Toalettrom i kjeller, 2 stk.  
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Det er 2 toalettrom i kjeller tilbygget del som er innredet med servant og toalett samt dusjplass. 

Rommene antas å være fra 1980 tallet.  

Vurdering  

Det er observert generelt preg av elde og slitasje. Det er avtrekk med tilluft når 

ventilasjonsanlegget er i gang. 

Tiltak/konsekvens 

Rommene fungerer med dagens tilstand.  

Levetid 

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

 

Toalettrom i 1. etg.  
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Det er toalettrom i 1. etg. eldre del som er innredet med servant og toalett. Det er avtrekk i 

vegg. Rommet antas å være fra 1980 tallet.  

Vurdering  

Det er observert generelt preg av elde og slitasje.  

Tiltak/konsekvens 

Rommet fungerer med dagens tilstand.  

Levetid 

Antatt normal levetid for Servant, wc, o.l. er 20-50 år. 
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Bad leil. 2. etg.  
Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige 

skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis 

disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og 

kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.  

TG: 3 

Beskrivelse 

Badet er innredet med servant, toalett og dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Sluk i plast. Ikke 

avtrekk/ventilasjon. Det er belegg på gulv og våtromstapet på vegger. Badet er antatt fra 1980 tallet.  

Vurdering  
Det er observert generelt preg av elde og slitasje. Røropplegg fremstår som noe provisorisk anordnet. 

Det er hull i belegg. Tilstandsgrad 2 er også satt som følge av alder da mer enn halve den antatte 

levetiden er oppbrukt. Det gjøres spesielt oppmerksom på at baderom har en begrenset levetid, 

normalt er dette 15 til 25 år avhengig av kvalitet og bruk.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak bør påregnes. 

Levetid 

Antatt normal levetid for fliser 10-20 år.  

Antatt normal levetid for plastsluk er 30-50 år.  

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

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

 
Kjøkken leil. 2. etg.  
Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder 

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

TG: 2 

Beskrivelse 

Kjøkken er innredet med profilerte fronter, opplegg for oppvaskmaskin og ventilator over 

komfyr. Det er laminat på gulvene. Innredning o.l. antas å være fra 1980 tallet.  

Vurdering  

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

Levetid 

Antatt normal levetid for blandebatteri o.l. er 10-25 år. 
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VVS 
Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. Vurderingene gjelder kun alder 

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

andre godkjente dokumenter. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Vannrør med inntak i kobber. Stoppekran i kjeller. Rør i bygget av kobber med variabel alder 

Avløpsrør i soil samt mye nyere av plast fra 1980 og 1990 tallet, opplyst offentlig tilknyttet.  

Varmtvannsbereder på 200 liter fra 1985 plassert i kjeller eldre del.  

Varmtvannsbereder på 200 liter fra 1985 plassert i kjeller tilbygget del.  

Varmtvannsbereder på 120 liter fra 2005 plassert på bad i 2. etg.  

 

Vurdering  

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

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

normale vedlikeholdsbehovet.  

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

Levetid 

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

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

Antatt normal levetid for varmtvannsbereder er 15-25 år. 

Antatt normal levetid for plastsluk er 30-50 år. 

Antatt normal levetid for kobberrør er 25-50 år. 

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

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

dette ikke fremgår særskilt nedenfor. 

Beskrivelse 

Det er flere tavler i bygget, hvor alle kurser har automatsikringer antatt fra 1980 og 1990 tallet. 

Hovedkursene er på 225 (justerbar). Det er gjennomført tiltak med oppgraderinger og 

tilpasninger stedvis gjennom tiden. Hovedtavlen er plassert i kjeller på tilbygget del.  

Oppvarming med panelovner.  

Vurdering  

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

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

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

spesielt for bygg eldre enn 25 – 30 år.  

Tiltak/konsekvens 

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

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

Levetid 

Antatt normal levetid for elanlegg 20 - 40 år 

Antatt normal levetid for jordkabel 30 - 50 år 

 

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

byggets standard. 

Beskrivelse 

Det er en luft til luft varmepumpe for leilighet, antatt fra 1990 tallet.  

 

Det er ventilasjonsanlegg for tilbygget del, plassert på ventilasjonsrom i kjeller. Anlegget er 

antatt fra 1985 og har varmebatteri og varmeveksler.  

 

Vurdering  

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

løpende serviceavtaler anbefales dette etablert.  

 

Tiltak/konsekvens 

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

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

Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Svakt skrånende tomt, opparbeidet med grusede biloppstillingsplasser.  

Vurdering  

Det er ikke observert avvik av betydning på befaringsdagen utover normal elde. Høyde fra gulv 1. 

etg. ned til terreng og høyde kledning er relativt lav.  

Det er stedvis fall mot grunnmur, dette kan medføre unødig fuktbelastning og fukt i kjeller o.l.  

 

Tiltak/konsekvens 

Der det er fall mot grunnmur o.l. bør det foretas noe terrengtilpasning. Selger har utført en del 

tiltak med gruset plass og drensrør samt drenering rundt to hjørner på bygget. Dette har 

avhjulpet tidligere utfordring med fukt i kjeller.  

 

 

Garasje 
Vurdering av bygnigsmasse. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Garasjen er oppført av pusset mur med støpt betonggulv og takkonstruksjoner av tre, tekket 

med papp.  

Vurdering  

Det er observert tegn på fuktinnsig langs gulv/vegg. Det er også riss og sprekker samt bom i puss. 

Takkonstruksjon med tekking er lagt om i 2019.  

 

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak med fuktsikring o.l. bør påregnes.  
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

 

______________________________________________ 

KJØPEKONTRAKT 

MED OPPGJØRSAVTALE 

______________________________________________ 

MELLOM 

BJARNE GRYTE EIENDOM AS 

OG 

 

VEDRØRENDE OVERDRAGELSE AV  

GNR 422  BNR 23 

I 

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

 

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

Bjarne Gryte Eiendom AS , org.nr. 986 339 949, Varumveien vest 54, 3159 MELSOMVIK  

  

("Selger"); 

 

og 

 

, org.nr.  

  

("Kjøper"). 

 

1. SALGSOBJEKT 

1.1 Salgsobjektet er eiendommen Frederik Stangs gate 9, gnr. 422, bnr. 23 i Sandefjord kommune 

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

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

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

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

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

2. KJØPESUMMEN OG OMKOSTNINGER 

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

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

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

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

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

tinglyst, se pkt. 3.4. 

 

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

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

Disse er beregnet til å utgjøre: 

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

Tinglysingsgebyr for skjøte:     NOK       525,- 

 Tinglysingsgebyr pr. pantedokument:    NOK       525,- 

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

  

 Sum:        NOK [BELØP] 

  

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. 

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

 

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

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

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

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

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

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

3. OVERTAKELSE OG OPPGJØR 

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

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

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

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

eier per dato for Overtakelse.   

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

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

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

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

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

en fullmektig for Kjøperen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

finner sted og Oppgjørsansvarlig tilbakefører til Långiveren det mottatte lånebeløp. 

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

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

valutert og disponibelt på klientkonto 1503 72 70536 hos Oppgjørsansvarlig (”Oppgjørskontoen”) per 

Overtakelse. Innbetalinger skal merkes med ”4190116”. Oppgjørsansvarlig disponerer 

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

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

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

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

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

oppfylt.  

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

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

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

skjøtet med vedlegg til tinglysning. 

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

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

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

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

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

foretatt.  Restbeløp utbetales til Selgers konto.  

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

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

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

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

oppgjør over Eiendommens utgifter og inntekter knyttet til Overtakelse.  

3.12 Selger er ansvarlig for at alle leieforhold, leiekontrakter, depositumskonti, garantier og forskudd 

transporteres til Kjøper ved Overtakelse. Avregning av felleskostnader foretas direkte mellom 

Partene basert på faktiske kostnader ved Overtakelse. Avregning mot leietakerne er Kjøpers ansvar. 

Selger skal medvirke til at leiebetalinger m.v. skjer direkte til Kjøper etter Overtakelse. 

4. MANGELSANSVAR 

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

ryddes og rengjøres på sedvanlig måte før Overtakelse. 

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

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

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

omstendighet ikke få anvendelse på Avtalen.  

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

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

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

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

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

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

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

ufullstendigheter. 

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

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

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

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

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

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

noen omstendighet utgjøre en mangel eller et garantibrudd. 

5. SELGERS GARANTIER 

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

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

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

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

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

leieavtaler som ikke skal slettes). 

(c) At Selger ikke har brutt leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler, og at Selger ikke kjenner 

til at en leier har brutt en leieavtale. 

(d) At Eiendommen er leiet ut i henhold til leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler, og at 

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

(e) 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. 

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

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

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

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

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

6. BRUDD PÅ SELGERS OPPLYSNINGER OG MANGLER 

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

forholdet innen 30 dager etter mottakelse av varsel fra Kjøper. 

6.2 Selger kan under ingen omstendighet holdes ansvarlig for indirekte tap, jf avhendingsloven § 7-1, 

bortsett fra leietap. 

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

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

Overtakelse. 

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

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

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

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

betingede tapet før utløpet av fristen. 

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

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

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

(b) nedenfor er nådd. 

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

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

rett til erstatning eller prisavslag fra første krone. 

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

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

Eiendommen).  

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

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

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

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

Eiendommen) er under enhver omstendighet begrenset til Vederlaget. 

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

punkt 4 til 6. 
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7. BILAG 

Vedlagt følger: 

1. Grunnboksutskrift  

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

3. Firmaattest for Selger 

4. Firmaattest for Kjøper 

 

 

* * * * * 

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

beholder hvert sitt eksemplar. 

[STED], [DATO] 

for Selger: Bjarne Gryte Eiendom AS for Kjøper: 

_______________________________ _______________________________ 

Bjarne Gryte Navn med bokstaver 
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