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Byggesak og eiendomsskatt
Tlf: +47 35 58 10 00

Faks: +47 35 58 11 21
skien.postmottak@skien.kommune.no

Post: Pb. 158, 3701 Skien
Besøk "Kaffehuset", Henrik Ibsensgt. 2

Bank: 2680.07.01049
Org. Nr.: 938 759 839

Sign Consult AS

Industrivegen 9
2069 JESSHEIM
post@signconsult.no

Deres ref. Vår ref. Dato
13/03668-4 01.11.2013

GBNR - 220/1704- NOMEVEGEN 46 - PROFILERINGSPYLON - FERDIGATTEST

Tillatelse til tiltaket er gitt: 06.06.2013 i sak 551/13
Gårds- og bruksnummer: 220/1704
Byggested (adresse): Nomevegen 46
Tiltakstype: Frittstående skiltinnretning
Bygningstype: Butikk/forretningsbygning

Søknad om ferdigattest med oppdatert gjennomføringspla n er mottatt her 15.10.2013.

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

Med hilsen

Vegard Fjeld
byggesaksbehandler

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen unde rskrift.

Kopi:
Autostrada Skien, Nomenvegen 46, 3734 Skien



  

 Skien kommune 
         Byutviklingsavdelingen 
   
  Byggesaksenheten 
 

Administrasjonsenheten Avdeling Byutvikling Avdeling Bydrift Brann- og feiervesenet 
Henrik Ibsensgt. 2 Henrik Ibsensgt. 2 Henrik Ibsensgt. 2 Skotfossveien 27  
Postboks 3004 Postboks 3004 Postboks 3004 Postboks 198, Sentrum 
3707 Skien 3707 Skien 3707 Skien 3701 Skien 

 

Børve og Borchsenius AS  
P.b.1050 
 
3901 PORSGRUNN 
 
 
 

Kontoradresse : 
Postadresse : 

H. Ibsens gt 2 
Pb. 3004, Handelstorget 
3707 SKIEN 
 

Telefon : 
Telefaks : 
Bankkonto : 
Org nr : 

35 58 10 00 
35 58 11 21 
2680.07.01049 
938 759 839 
   

  
 
 
Arkivkode Deres ref. Vår ref. Dato  
GNR 220/1704  07/1683/SKJL 22.12.2008 
 

FERDIGATTEST 
 
Tillatelse gitt 16.10.2007 i sak 551/07. 
 
Gnr/bnr/festenr./seksjonsnr: 
 

220/1704 

Byggested: Nomevegen 
Tiltakets art: Nybygg 
Byggets art: Annen 

kontor/forretningsbygning/ver
kstedsbygning  

Bygningsnr.: 24043460 
Bruksareal: 
Tilknyttet off.vann og kloakk 

1732 

 
Den kontrollansvarlige for utførelsen har sørget for sluttkontroll og avsluttende gjennomgang av 
kontrolldokumentasjon for det ferdige arbeidet. Gjennom dette har den kontrollansvarlige bekreftet 
ovenfor kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat, i samsvar med tillatelser og 
krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 
 
Vedrørende vilkår gitt i midlertidig brukstillatelse: 

- Istandsetting av friområdene Fr1 og Fr3 
o Hjemmelshaver for friarealene er Skien kommune. Disse er imidlertid festet bort til 

Sentrum borettslag. Tiltakshaver opplyser at Sentrum borettslag ved to anledninger 
har stoppet arbeidet, og at styret i borettslaget ved behandling av saken har gått inn 
for at områdene ikke skal istandsettes. 

- Anlegging av tre fartsdempere i Nomevegen: 
o Fartshumper er opparbeidet og plassert i henhold til innsendt søknad 
 

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter 
(jf. pbl. §93). Bruksendring krever særlig tillatelse (jf. pbl. §93). 
 



   

2 

 
Installering og øvrige tiltak som gjelder ildsted, er unntatt fra krav om søknad eller melding dersom arbeidet 
kontrolleres av kvalifisert kontrollør. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Avdeling Byutvikling 
byggesaksenheten 
 
 
 
Lars J. Skjelbred 
juridisk rådgiver 
 
 
 
 
 
 
Kopi til:  
Brannsjefen 
L.L.Svanberg, her 
E-skatt 
Arbeidstilsynet Postboks 2303 postterminalen, 3103 TØNSBERG 
Dynam As Langbrygga 5b, 3724 SKIEN 
Børve og Borchsenius AS P.b.1050, 3901 PORSGRUNN 
Pettersen Bygg AS P.b. 1319, 3702 SKIEN 
Statens vegvesen Region sør Serviceboks 723, 4808 ARENDAL 
 
 



Skien kommune

Eiendomskart

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 220 Bnr: 1721 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse:

Annen info:
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Tegnforklaring

Innmålt grensepunkt Usikkert grensepunkt Målt grenselinje

Usikker grenselinje Eiendomsteig Riksvegboks

Fylkesvegboks Riksveg gatenavn. Fylkesveg gatenavn.

Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.
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Skien kommune

Situasjonskart

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 220 Bnr: 1704 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Nomevegen 46

3733 SKIEN

Annen info:
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Tegnforklaring

Adressepunkt Kum Sluk

Loddrett mur Annet gjerde Flaggstang

Frittstående trappekant Målt grenselinje Usikker grenselinje

Elv/bekk enstreks Hekk Gatelys (belysningspunkt)

Luftledning trase Annet gjerde Loddrett mur

Bygningsdelelinje Bygningslinje Mønelinje

Takkant Takoverbyggkant Taksprang

Trapp inntill bygg Veranda Sti

Frittstående trapp Godkjent byggetiltak Takoverbygg

Udefinerte bygg Bolig Garasje og uthus

Annen næring Brukonstruksjon Brukonstruksjon omriss

Trafikkøykant Vegdekkekant Gang- og sykkelvegkant

Vegkant annet vegareal

avgrensning

Annet vegareal avgrensning Trafikkøy

Veg Gang- og sykkelveg Elve- og bekkekant

Høydekurve Høydekurve 5m Elv og bekk

Lekeplass Eiendomsteig Riksvegboks

Riksveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.
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Skien kommune

Bygningsinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

806 - Skien kommune 220 1704 0 0

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

Butikk/forretningsbygning 24043460 0 Ferdigattest Varehandel, reparasjon av motorvogner 0 0 1732 1732

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6561047 Øst: 534565 System: EPSG:32632 Nei 0 21.05.2007 21.05.2007 22.12.2008

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

IG-Igangsettingstillatelse 21.05.2007 26.05.2007

RA-Rammetillatelse 21.05.2007 24.05.2007

MB-Midlertidig brukstillatelse 18.04.2008 21.04.2008

FA-Ferdigattest 22.12.2008 22.12.2008

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

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Nomevegen 46 220 1704 0 0

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

1 Hovedetasje 0 0 0 0 770 770

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

1 Underetasje 0 0 0 0 962 962

Referanse

J-Journalnummer: 20071683 

 

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

 

24.09.2019 11:24:48 Kilde: Matrikkelen (Statens kartverk). Side 1 av 2



Skien kommune

Planstatus

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

806 - Skien kommune 220 1704 0 0 Nomevegen 46, 3733 SKIEN

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

Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (16.6.2016)

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Nåværende (F5 Næring/Forretning) Kommuneplan (16.6.2016)

byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav                 Kommuneplan (16.6.2016)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål

Ja

806 884 Reguleringsplan for et område begrenset av Telemarksvegen, Nomevegen og
Mindebekken med tilhørende bestemmelser (22.3.2007)

Forretning

806 884 Reguleringsplan for et område begrenset av Telemarksvegen, Nomevegen og
Mindebekken med tilhørende bestemmelser (22.3.2007)

Annen veigrunn

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

Nei

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

PLANID Plannavn

Ja

806 2018003 Detallregulering - Moflataprosjektet

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
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      Skien kommune 

 

 

 
REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE BEGRENSET AV 
TELEMARKSVEGEN, NOMEVEGEN OG MINDEBEKKEN 
 

Reguleringsbestemmelser 
 
Arkivsaknr:  17/21021 
PlanID:  884 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene  11.03.2019 
Dato for siste revisjon av plankartet  11.03.2019 
 
Planbestemmelsene er i tråd med vedtak i Bystyret av  22.03.2007 
og vedtak i Hovedutvalg for teknisk sektor  18.06.2019 
 
 
 

PLANENS FORMÅL 

 Legge til rette for utvidet forretningsvirksomhet i området nærmest 
Telemarksvegen. 

 Verne og bevare naturområdet langs Mindebekken. 
 
 
 
§ 1 GENERELLE BESTEMMELSER 
 
1.1 Bestemmelsene gjelder for området som er markert med plangrense på kart i 

målestokk 1: 1000, datert 10.06.06, samt endret del av plankart, datert 11.03.19. 
 
 
1.2 Området er regulert i henhold til Plan- og bygningslovens § 25 til følgende formål: 

BYGGEOMRÅDER 
• Områder for boliger B1, B2, B3, B4, B5 
• Blandet formål bolig / forretning FB 
• Forretningsformål F1 

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
• Kjøreveg  
• Gang-/sykkelveg  
• Annen veggrunn  

FRIOMRÅDER 
• Park Fr1, Fr2, Fr3 
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SPESIALOMRÅDER 
• Naturvernområde S 
• Frisiktsoner 
• Kommunaltekn. anlegg, fareområde Sk 

FELLESOMRÅDER 
• Felles kjøreatkomst Fe1 
• Fellesareal for garasje Fe2 

 
 
 
§ 2 FELLESBESTEMMELSER 
 
2.1 BYGGESKIKK 
Ved planlegging og gjennomføring av tiltak i planområdet skal det legges vekt på god 
arkitektonisk utforming. Det skal også legges stor vekt på god terrengtilpassing og 
løsninger som bevarer mest mulig av eksisterende vegetasjon. 
 
 
2.2 HENSYN TIL KULTURMINNER 
Dersom det ved tiltak i marka skulle dukke opp mulige kulturminner, må arbeider straks 
stanses. Tiltakshaver har ansvar for at kulturseksjonen hos fylkeskommunen varsles 
omgående. 
Dette i samsvar med § 8 i Kulturminneloven av 9.juni 1978. 
 
 
2.3 DOKUMENTASJONSKRAV 
Før igangsettingstillatelse gis for tiltak knyttet til forretningsdrift i felt F1 og/eller FB skal 
følgende dokumentasjon foreligge: 

- Landskapsplan i målestokk 1:500 for felt F1. Planen skal vise nye og eksisterende 
bygg, terrenghøyder, murer, stigningsforhold, beplantning, belysning, møblering. 

- Redegjørelse for innretninger for lagring og innretninger for behandling av avfall 
og tomemballasje i området. Søppeldunker, avfallscontainere, lager for 
tomemballasje og evt. utendørs lagring skal skje på en slik måte at det ikke virker 
skjemmende for omgivelsene. Ved byggemeldinger skal det gjøres rede for slike 
innretninger og tiltak. 

- Redegjørelse som viser at støyen fra virksomheten i felt F1/FB ved nærmeste 
bolig ikke overskrider støygrenser gitt i Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442. Ved overskridelser skal det settes inn støyreduserende 
tiltak slik at støynivået er i tråd med retningslinjenes anbefalte grenser. 

- Godkjent plan for VA-anlegg og overvannshåndtering. 
 
 
2.4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Før det gis midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest for nybygg eller tiltak innenfor felt F1 
og/eller felt FB skal følgende være etablert/gjennomført: 

- Opparbeidelse av utomhusareal og grøntområder innenfor feltet, iht. 
Landskapsplan og plan for VA og overvannshåndtering. 

- Offentlig kjørevei mellom Telemarksvegen og Klostervegen, i hht. til godkjent 
byggeplan. 
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- Offentlig gangvei mellom Telemarksvegen og ny omlagt kjørevei i hht. godkjent 
byggeplan. 

- Istandsetting av friområdene, Fr1, Fr2 og Fr3, som en følge av omlegging av 
kjørevei. 

- Opparbeidelse av støyskjerm i grense mellom F1 og naboeiendommer i nord (FB 
og B2). Nødvendige åpninger for atkomst samt utforming av støyskjerm må 
avklares i dialog med eier av de to tilstøtende eiendommer. 

- Det anlegges tre fartsdempere i Nomevegen etter dialog med naboer innafor 
reguleringsområdet. 

 
 
2.5 RADON 
Nye bygninger beregnet for varig opphold skal utføres på en måte som sperrer for 
inntrengning av radon fra grunnen. I bygninger beregnet for varig opphold skal 
konsentrasjonen av radon ikke overstige 200Bq/m3. 
Utbygger skal legge fram plan som viser nødvendige forebyggende tiltak før borings-, 
sprengnings- eller gravearbeider iverksettes. 
 
 
 
§ 3 BYGGEOMRÅDER 
 
3.1 OMRÅDER FOR BOLIGER 
Områdene B1, B2 og B3, fargesatt med gul farge i plankartet, skal nyttes til 
boligbebyggelse i form av frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg. Eksisterende 
bebyggelse inngår i planen. 
 
Områder B4 og B5 er områder for konsentrert småhusbebyggelse med inntil 2 
boenheter. Det tillates inntil 30% næringsvirksomhet (håndverk, kontor, lager) som ikke 
fører til vesentlig ulempe for boligfunksjonen. Krav til biloppstilling utformes etter teknisk 
norm.  
 
Høyder 
For felt B1– 3 og B3 skal gesimshøyder ikke overskride 5 meter. Mønehøyder skal ikke 
overskride 7 meter. For felt B4 og B5 skal gesimshøyde ikke være høyere enn 7 meter. 
Mønehøyde ikke over 11 meter. Alle høyder skal måles fra gjennomsnittlig eksisterende 
terreng.  
 
Grad av utnytting 
Bebygd areal (BYA) skal ikke overskride 30 %. Gjelder B1, B2, B3, B4 og B5. 
 
Utforming av bygningene 
Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 35 grader.  

 
Adkomst 
B4 skal ha adkomst fra felles privat veg, område Fe2.  
 
 
3.2 BLANDET FORMÅL FORRETNING / BOLIG. OMRÅDE FB 
På området FB kan det oppføres bygninger og tilhørende anlegg for forretningsdrift, 
håndverksbedrifter - inklusive bygninger for bilforretning, NACE-koder, 50.1, 50.4, med 
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tilhørende kontorer, lager, verksted, utomhusanlegg/parkering - og / eller boligformål 
med tilhørende anlegg. 
 
Utvendige anlegg 
Det tillates riving av eksisterende bebyggelse i området, som vist på plankart. 
Parkeringsplasser, interne veger og liknende utvendige anlegg skal være felles for 
bebyggelsen innenfor området. Ubebygde arealer innenfor tomtene skal opparbeides og 
ferdigstilles samtidig med bebyggelsen. Trafikk- og parkeringsareal skal avskjermes med 
vegetasjon langs grenser mot tilstøtende boligområde og mot adkomstveier. Terreng i 
området skal opparbeides slik at overvann ledes naturlig - eventuelt via 
fordrøyningsanlegg - til Mindebekken. 
 
Adkomst 
Feltet skal ha adkomst over område F1. 
 
Grad av utnytting 
Tillatt bebygget areal (BYA) skal ikke overskride 30%. 
Utendørs parkeringsareal skal ikke medregnes i BYA, og kan anlegges utenfor regulerte 
byggegrenser. 
 
Utforming av bygningene. Høyder 
I området kan bebyggelsen oppføres med gesimshøyde inntil 8 meter og mønehøyde inntil 
12 meter, målt fra gjennomsnittlig eksisterende terreng. Bygningene skal kan ha saltak 
med takvinkel mellom 22 og 35 grader, eller de kan ha flate tak med gesimshøyde inntil 8 
meter, målt fra gjennomsnittlig eksisterende terreng. 
 
 
3.3 OMRÅDE FOR FORRETNINGSBEBYGGELSE, F1 
På området F1 kan oppføres bygninger for bilforretning, NACE-koder, 50.1, 50.4, med 
tilhørende kontorer, lager og verksted. 
 
Grad av utnytting 
Bebygget areal (BYA) skal ikke overstige 30%. 
Utendørs parkeringsareal skal ikke medregnes i BYA, og kan anlegges utenfor regulerte 
byggegrenser. 
 
Forhold til nabotomt 
Ved søknad om rammetillatelse skal det vises adkomst over tomta til område FB.  
 
Utvendige arbeider 
Terrenget kan bearbeides og planeres til nye nivåer etter situasjonsplan godkjent av 
kommunen ved søknad om rammetillatelse. Ved søknad om rammetillatelse skal det i 
landskapsplanen vises en langsgående sone med vegetasjon i feltets ytterkant, mot gang- 
og sykkelveien.  
 
Bygningsutforming. Høyder 
I område F1 skal bebyggelsen ha flatt tak. Gesimshøyden på fasaden parallelt med 
Telemarksvegen skal ikke overstige 8 meter målt fra gjennomsnittlig eksisterende terreng. 
 
Reklame 
Reklameutforming og plassering skal være i henhold til kommunens vedtekter. 
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§ 4 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
Gangvegen mellom Nomevegen og område S skal også nyttes som adkomst til 
eiendommene bnr. 1226, 1233 og 236. 
 
Annen veggrunn 
Arealer farget med olivengrønn farge på plankartet skal nyttes til rabatter, grøfter eller 
liknende mellom opparbeidet veg og tomtegrense. 
Innenfor områder langs Nomevegen, vist som annen veggrunn, skal eksisterende trær 
bevares. 
 
 
 
§ 5 FRIOMRÅDER 
 
Områdene Fr1, Fr2 og Fr3, vist med grønn farge på plankartet, skal være offentlige 
friområder. Områdene skal opparbeides parkmessig. Eksisterende verdifulle trær skal 
beholdes, men vegetasjonen kan tynnes og pleies. Bebyggelse på områdene tillates ikke. 
 
 
 
§ 6 SPESIALOMRÅDER 
 
Område S 
Område S skal være naturvernområde og beholdes som en av få gjenværende bekkedaler 

i distriktet. 
- Innenfor område S er det ikke tillatt å oppføre bygninger eller plassere 

midlertidige eller transportable konstruksjoner, lagring eller deponering av 
noen art. Terrengets egenart skal bevares. Bekkelukking eller andre 
terrenginngrep er ikke tillatt. Inngrep i vegetasjon kan utføres etter tillatelse fra 
kommunens fagavdeling. Vegetasjonen skal bevares. 

- Åpne partier i østre del av området kan tillates tilplantet med stedegen 
vegetasjon. 

 
Siktsoner 
Innenfor siktsoner markert på plankartet er det ikke tillatt med vegetasjon eller 
installasjoner med høgde over 0.5 m. over tilstøtende vegers planum. 
 
Område Sk 
Sk er tomt for transformatorkiosk. 
 
 
 
§ 7 FELLESOMRÅDER 
 
Område Fe1  
Området skal være felles adkomst for eiendommene i områder B4 og B5. bnr. 1225, 1227 
og gjenværende del av bnr. 240. 
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Område Fe2  
Området skal være fellesareal for Borettslaget BRL Sentrum. Området skal nyttes til 
garasjer. Eksisterende trær på tomta skal bevares i en slik utstrekning at garasjebyggene 
blir rammet inn og tomta fortsatt framstår som skogkledt. 
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SKIEN KOMMUNE

TEGNFORKLARING:

Stadf. nr.: Sone nr.:

10.06.2006
HOTS:
1. gang:

2. gang:

Kjøreveg

Park

Naturvernområde

Planens begrensning

Formålsgrense

Byggegrense

Avkjørsel

PBL § 25  REGULERINGSFORMÅL

BYGGEOMRÅDER (PBL §25, 1. ledd nr. 1)

OFF. TRAFIKKOMRÅDER (PBL § 25, 1. ledd nr.3)

SPESIALOMRÅDER  (PBL § 25, 1. ledd nr.6)

Gang- / sykkelveg

FRIOMRÅDER  (PBL § 25, 1. ledd nr.4)

FELLESOMRÅDER  (PBL § 25, 1. ledd nr.7)

Felles avkjørsel

Område for boliger m/tilhørende anlegg

Område for forretning

Frisiktlinje i vegkryss

Revidert: Saksbehandler:

OFFENTLIG ETTERSYN: EGENGODKJENT:

LINJESYMBOLER

Ekvidistanse 1m
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Felles garasjeanlegg
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      Skien kommune 

 

 

 
REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE BEGRENSET AV 
TELEMARKSVEGEN, NOMEVEGEN OG MINDEBEKKEN 
 

Reguleringsbestemmelser 
 
Arkivsaknr:  17/21021 
PlanID:  884 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene  11.03.2019 
Dato for siste revisjon av plankartet  11.03.2019 
 
Planbestemmelsene er i tråd med vedtak i Bystyret av  22.03.2007 
og vedtak i Hovedutvalg for teknisk sektor  18.06.2019 
 
 
 

PLANENS FORMÅL 

 Legge til rette for utvidet forretningsvirksomhet i området nærmest 
Telemarksvegen. 

 Verne og bevare naturområdet langs Mindebekken. 
 
 
 
§ 1 GENERELLE BESTEMMELSER 
 
1.1 Bestemmelsene gjelder for området som er markert med plangrense på kart i 

målestokk 1: 1000, datert 10.06.06, samt endret del av plankart, datert 11.03.19. 
 
 
1.2 Området er regulert i henhold til Plan- og bygningslovens § 25 til følgende formål: 

BYGGEOMRÅDER 
• Områder for boliger B1, B2, B3, B4, B5 
• Blandet formål bolig / forretning FB 
• Forretningsformål F1 

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
• Kjøreveg  
• Gang-/sykkelveg  
• Annen veggrunn  

FRIOMRÅDER 
• Park Fr1, Fr2, Fr3 
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SPESIALOMRÅDER 
• Naturvernområde S 
• Frisiktsoner 
• Kommunaltekn. anlegg, fareområde Sk 

FELLESOMRÅDER 
• Felles kjøreatkomst Fe1 
• Fellesareal for garasje Fe2 

 
 
 
§ 2 FELLESBESTEMMELSER 
 
2.1 BYGGESKIKK 
Ved planlegging og gjennomføring av tiltak i planområdet skal det legges vekt på god 
arkitektonisk utforming. Det skal også legges stor vekt på god terrengtilpassing og 
løsninger som bevarer mest mulig av eksisterende vegetasjon. 
 
 
2.2 HENSYN TIL KULTURMINNER 
Dersom det ved tiltak i marka skulle dukke opp mulige kulturminner, må arbeider straks 
stanses. Tiltakshaver har ansvar for at kulturseksjonen hos fylkeskommunen varsles 
omgående. 
Dette i samsvar med § 8 i Kulturminneloven av 9.juni 1978. 
 
 
2.3 DOKUMENTASJONSKRAV 
Før igangsettingstillatelse gis for tiltak knyttet til forretningsdrift i felt F1 og/eller FB skal 
følgende dokumentasjon foreligge: 

- Landskapsplan i målestokk 1:500 for felt F1. Planen skal vise nye og eksisterende 
bygg, terrenghøyder, murer, stigningsforhold, beplantning, belysning, møblering. 

- Redegjørelse for innretninger for lagring og innretninger for behandling av avfall 
og tomemballasje i området. Søppeldunker, avfallscontainere, lager for 
tomemballasje og evt. utendørs lagring skal skje på en slik måte at det ikke virker 
skjemmende for omgivelsene. Ved byggemeldinger skal det gjøres rede for slike 
innretninger og tiltak. 

- Redegjørelse som viser at støyen fra virksomheten i felt F1/FB ved nærmeste 
bolig ikke overskrider støygrenser gitt i Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442. Ved overskridelser skal det settes inn støyreduserende 
tiltak slik at støynivået er i tråd med retningslinjenes anbefalte grenser. 

- Godkjent plan for VA-anlegg og overvannshåndtering. 
 
 
2.4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Før det gis midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest for nybygg eller tiltak innenfor felt F1 
og/eller felt FB skal følgende være etablert/gjennomført: 

- Opparbeidelse av utomhusareal og grøntområder innenfor feltet, iht. 
Landskapsplan og plan for VA og overvannshåndtering. 

- Offentlig kjørevei mellom Telemarksvegen og Klostervegen, i hht. til godkjent 
byggeplan. 
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- Offentlig gangvei mellom Telemarksvegen og ny omlagt kjørevei i hht. godkjent 
byggeplan. 

- Istandsetting av friområdene, Fr1, Fr2 og Fr3, som en følge av omlegging av 
kjørevei. 

- Opparbeidelse av støyskjerm i grense mellom F1 og naboeiendommer i nord (FB 
og B2). Nødvendige åpninger for atkomst samt utforming av støyskjerm må 
avklares i dialog med eier av de to tilstøtende eiendommer. 

- Det anlegges tre fartsdempere i Nomevegen etter dialog med naboer innafor 
reguleringsområdet. 

 
 
2.5 RADON 
Nye bygninger beregnet for varig opphold skal utføres på en måte som sperrer for 
inntrengning av radon fra grunnen. I bygninger beregnet for varig opphold skal 
konsentrasjonen av radon ikke overstige 200Bq/m3. 
Utbygger skal legge fram plan som viser nødvendige forebyggende tiltak før borings-, 
sprengnings- eller gravearbeider iverksettes. 
 
 
 
§ 3 BYGGEOMRÅDER 
 
3.1 OMRÅDER FOR BOLIGER 
Områdene B1, B2 og B3, fargesatt med gul farge i plankartet, skal nyttes til 
boligbebyggelse i form av frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg. Eksisterende 
bebyggelse inngår i planen. 
 
Områder B4 og B5 er områder for konsentrert småhusbebyggelse med inntil 2 
boenheter. Det tillates inntil 30% næringsvirksomhet (håndverk, kontor, lager) som ikke 
fører til vesentlig ulempe for boligfunksjonen. Krav til biloppstilling utformes etter teknisk 
norm.  
 
Høyder 
For felt B1– 3 og B3 skal gesimshøyder ikke overskride 5 meter. Mønehøyder skal ikke 
overskride 7 meter. For felt B4 og B5 skal gesimshøyde ikke være høyere enn 7 meter. 
Mønehøyde ikke over 11 meter. Alle høyder skal måles fra gjennomsnittlig eksisterende 
terreng.  
 
Grad av utnytting 
Bebygd areal (BYA) skal ikke overskride 30 %. Gjelder B1, B2, B3, B4 og B5. 
 
Utforming av bygningene 
Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 35 grader.  

 
Adkomst 
B4 skal ha adkomst fra felles privat veg, område Fe2.  
 
 
3.2 BLANDET FORMÅL FORRETNING / BOLIG. OMRÅDE FB 
På området FB kan det oppføres bygninger og tilhørende anlegg for forretningsdrift, 
håndverksbedrifter - inklusive bygninger for bilforretning, NACE-koder, 50.1, 50.4, med 
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tilhørende kontorer, lager, verksted, utomhusanlegg/parkering - og / eller boligformål 
med tilhørende anlegg. 
 
Utvendige anlegg 
Det tillates riving av eksisterende bebyggelse i området, som vist på plankart. 
Parkeringsplasser, interne veger og liknende utvendige anlegg skal være felles for 
bebyggelsen innenfor området. Ubebygde arealer innenfor tomtene skal opparbeides og 
ferdigstilles samtidig med bebyggelsen. Trafikk- og parkeringsareal skal avskjermes med 
vegetasjon langs grenser mot tilstøtende boligområde og mot adkomstveier. Terreng i 
området skal opparbeides slik at overvann ledes naturlig - eventuelt via 
fordrøyningsanlegg - til Mindebekken. 
 
Adkomst 
Feltet skal ha adkomst over område F1. 
 
Grad av utnytting 
Tillatt bebygget areal (BYA) skal ikke overskride 30%. 
Utendørs parkeringsareal skal ikke medregnes i BYA, og kan anlegges utenfor regulerte 
byggegrenser. 
 
Utforming av bygningene. Høyder 
I området kan bebyggelsen oppføres med gesimshøyde inntil 8 meter og mønehøyde inntil 
12 meter, målt fra gjennomsnittlig eksisterende terreng. Bygningene skal kan ha saltak 
med takvinkel mellom 22 og 35 grader, eller de kan ha flate tak med gesimshøyde inntil 8 
meter, målt fra gjennomsnittlig eksisterende terreng. 
 
 
3.3 OMRÅDE FOR FORRETNINGSBEBYGGELSE, F1 
På området F1 kan oppføres bygninger for bilforretning, NACE-koder, 50.1, 50.4, med 
tilhørende kontorer, lager og verksted. 
 
Grad av utnytting 
Bebygget areal (BYA) skal ikke overstige 30%. 
Utendørs parkeringsareal skal ikke medregnes i BYA, og kan anlegges utenfor regulerte 
byggegrenser. 
 
Forhold til nabotomt 
Ved søknad om rammetillatelse skal det vises adkomst over tomta til område FB.  
 
Utvendige arbeider 
Terrenget kan bearbeides og planeres til nye nivåer etter situasjonsplan godkjent av 
kommunen ved søknad om rammetillatelse. Ved søknad om rammetillatelse skal det i 
landskapsplanen vises en langsgående sone med vegetasjon i feltets ytterkant, mot gang- 
og sykkelveien.  
 
Bygningsutforming. Høyder 
I område F1 skal bebyggelsen ha flatt tak. Gesimshøyden på fasaden parallelt med 
Telemarksvegen skal ikke overstige 8 meter målt fra gjennomsnittlig eksisterende terreng. 
 
Reklame 
Reklameutforming og plassering skal være i henhold til kommunens vedtekter. 
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§ 4 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
Gangvegen mellom Nomevegen og område S skal også nyttes som adkomst til 
eiendommene bnr. 1226, 1233 og 236. 
 
Annen veggrunn 
Arealer farget med olivengrønn farge på plankartet skal nyttes til rabatter, grøfter eller 
liknende mellom opparbeidet veg og tomtegrense. 
Innenfor områder langs Nomevegen, vist som annen veggrunn, skal eksisterende trær 
bevares. 
 
 
 
§ 5 FRIOMRÅDER 
 
Områdene Fr1, Fr2 og Fr3, vist med grønn farge på plankartet, skal være offentlige 
friområder. Områdene skal opparbeides parkmessig. Eksisterende verdifulle trær skal 
beholdes, men vegetasjonen kan tynnes og pleies. Bebyggelse på områdene tillates ikke. 
 
 
 
§ 6 SPESIALOMRÅDER 
 
Område S 
Område S skal være naturvernområde og beholdes som en av få gjenværende bekkedaler 

i distriktet. 
- Innenfor område S er det ikke tillatt å oppføre bygninger eller plassere 

midlertidige eller transportable konstruksjoner, lagring eller deponering av 
noen art. Terrengets egenart skal bevares. Bekkelukking eller andre 
terrenginngrep er ikke tillatt. Inngrep i vegetasjon kan utføres etter tillatelse fra 
kommunens fagavdeling. Vegetasjonen skal bevares. 

- Åpne partier i østre del av området kan tillates tilplantet med stedegen 
vegetasjon. 

 
Siktsoner 
Innenfor siktsoner markert på plankartet er det ikke tillatt med vegetasjon eller 
installasjoner med høgde over 0.5 m. over tilstøtende vegers planum. 
 
Område Sk 
Sk er tomt for transformatorkiosk. 
 
 
 
§ 7 FELLESOMRÅDER 
 
Område Fe1  
Området skal være felles adkomst for eiendommene i områder B4 og B5. bnr. 1225, 1227 
og gjenværende del av bnr. 240. 
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Område Fe2  
Området skal være fellesareal for Borettslaget BRL Sentrum. Området skal nyttes til 
garasjer. Eksisterende trær på tomta skal bevares i en slik utstrekning at garasjebyggene 
blir rammet inn og tomta fortsatt framstår som skogkledt. 
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Tegnforklaring

RpOmråde igangsatt Eiendomsgrense Høydekurve

PblTiltak Udefinert bygning Bygning

RpGrense Gang- og sykkelveg Veg

Elv og bekk Eiendomsteig
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Tegnforklaring

RpOmråde igangsatt RpOmråde vedtatt - på

bakkenivå

Eiendomsgrense

Høydekurve PblTiltak Udefinert bygning

Bygning RpGrense Påskrift reguleringsplan

Eiendomsgrense som skal

oppheves

Byggegrense Planlagt bebyggelse

Bebyggelse som forutsettes

fjernet

Regulert senterlinje Frisiktlinje

Måle- og avstandslinje Avkjørsel RpFormålGrense

RpFareGrense RpGrense Frisiktsone

Høyspenningsanlegg RbFormålOmråde Boliger

Frittliggende

småhusbebyggelse

Forretning Kjørevei

Annen veigrunn Gang-/sykkelvei Park

Kommunalteknisk virksomhet Naturvernområde Felles avkjørsel

Felles garasjeanlegg Bolig/Forretning Annet kombinert formål

RpArealformålOmråde Veg Gang- og sykkelveg

Veg Elv og bekk Eiendomsteig
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Vann og avløp
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Tegnforklaring

Adressepunkt Loddrett mur Annet gjerde

Flaggstang Frittstående trappekant Offogprivbygg

Andre bygg grå Takoverbygg grå Målt grenselinje

Usikker grenselinje Høydekurve Skien Høydekurve 5m Skien

Elv/bekk enstreks Hekk Bygningsdelelinje

Bygningslinje Mønelinje Takkant

Takoverbyggkant Taksprang Trapp inntill bygg

Veranda Sti Godkjent byggetiltak

Brukonstruksjon omriss Trafikkøykant Vegdekkekant

Gang- og sykkelvegkant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Annet vegareal avgrensning

Trafikkøy Veg Gang- og sykkelveg

Elve- og bekkekant Elv og bekk Riksvegboks

Riksveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.
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Tegnforklaring

Innmålt grensepunkt Usikkert grensepunkt Målt grenselinje

Usikker grenselinje Eiendomsteig Riksvegboks

Riksveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn.
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Skien kommune

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

Dato: 24.09.2019 

MEGLEROPPLYSNINGER

1802 Avkjørsel til eiendom
  

 Gnr:  220  Bnr:  1704  Fnr:   Snr:  

 Adresse:  Nomevegen 46, 3733 SKIEN

  
Eiendommen har adkomst til kommunal veg  

Eiendommen har adkomst til fylkesveg  

Eiendommen har adkomst til riksveg  

  

Adkomst til eiendommen skjer ved direkte avkjørsel  

Adkomst til eiendommen skjer ved felles avkjørsel med flere eiendommer  

  
 Merknader:  

mailto:servicesenteret@skien.kommune.no


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

Utskriftsdato:	24.09.2019

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

Kommunenr. 0806 Gårdsnr. 220 Bruksnr. 1704 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Nomevegen	46,	3733	SKIEN

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

Gebyr Fakturert	beløp

Avløp 21	042,87	kr

Eiendomsskatt 55	594,11	kr

Vann 14	860,06	kr

Sum 91	497,04	kr

Prognose	kommunale	gebyrer	fakturert	på	eiendommen	inneværende	år

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

Fast	Vann	35	mm 1 Stk 4	166,25	kr 1/1 0	% 4	166,25	kr 4	166,25	kr

Vann	Målt 661 M3 12,84	kr 1/1 0	% 8	485,59	kr 8	485,59	kr

Avløp	Målt 661 M3 18,26	kr 1/1 0	% 12	071,51	kr 12	071,51	kr

Fast	Avløp	35	mm 1 Stk 5	917,50	kr 1/1 0	% 5	917,50	kr 5	917,50	kr

E-Skatt	-	Verk	Og	Bruk 20979000 0/00 2,65	kr 1/1 0	% 55	593,99	kr 55	593,99	kr

Vannmålerdimensjon	Vann 40 Mm 0,00	kr 1/1 0	% 0,00	kr 0,00	kr

Bruksareal 1732 Areal 0,00	kr 1/1 0	% 0,00	kr 0,00	kr

Forskudd	Vann 628 M3 13,89	kr 1/1 0	% 8	721,34	kr 8	721,34	kr

Forskudd	Avløp 628 M3 19,72	kr 1/1 0	% 12	387,30	kr 12	387,30	kr

Sum	akonto	vann -629 M3 12,84	kr 1/1 0	% -8	074,80	kr -8	074,80	kr

Sum	akonto	avløp -629 M3 18,26	kr 1/1 0	% -11	487,11	kr -11	487,11	kr

Sum 87	781,57	kr 87	781,57	kr

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

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

FORBEHOLD	VED	UTLEVERING	AV	INFORMASJON	I	FORBINDELSE	MED	EIENDOMSFORESPØRSLER:



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



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

Utskriftsdato:	24.09.2019

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

Kommunenr. 0806 Gårdsnr. 220 Bruksnr. 1721 Festenr. Seksjonsnr.

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

Gebyr Fakturert	beløp

Ingen	gebyrer	registrert	på	eiendommen.

Prognose	kommunale	gebyrer	fakturert	på	eiendommen	inneværende	år
Forskudd/prognose	for	inneværende	år	er	ikke	beregnet.

FORBEHOLD	VED	UTLEVERING	AV	INFORMASJON	I	FORBINDELSE	MED	EIENDOMSFORESPØRSLER:

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



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

Utskriftsdato:	24.09.2019

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

Kommunenr. 0806 Gårdsnr. 220 Bruksnr. 1227 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Nomevegen	40,	3733	SKIEN

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

Gebyr Fakturert	beløp

Avløp 4	383,00	kr

Eiendomsskatt 4	422,00	kr

Feiing 397,81	kr

Renovasjon 2	347,50	kr

Vann 3	081,00	kr

Sum 14	631,31	kr

Prognose	kommunale	gebyrer	fakturert	på	eiendommen	inneværende	år

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

Eiendomsskatt 1320000 0/00 3,35	kr 1/1 0	% 4	422,00	kr 4	422,00	kr

Bruksareal 150 Areal 0,00	kr 1/1 0	% 0,00	kr 0,00	kr

Vann	Stipulert 180 M3 13,89	kr 1/1 0	% 2	499,75	kr 2	499,75	kr

Avløp	Stipulert 180 M3 19,72	kr 1/1 0	% 3	550,50	kr 3	550,50	kr

Fast	Vann	60	M3 1 Stk 833,25	kr 1/1 0	% 833,25	kr 833,25	kr

Fast	Avløp	60	M3 1 Stk 1	183,50	kr 1/1 0	% 1	183,50	kr 1	183,50	kr

Renovasjon	std 2 stk 3	341,25	kr 1/1 0	% 4	455,00	kr 4	455,00	kr

Renovasjon	felles 2 stk 2	907,50	kr 1/1 0	% 1	938,34	kr 1	938,34	kr

Tilsynsgebyr 2 Stk 201,25	kr 1/1 0	% 402,49	kr 402,49	kr

Feiegebyr 1 Stk 201,25	kr 1/1 0	% 201,26	kr 201,26	kr

Sum 19	486,09	kr 19	486,09	kr

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

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



FORBEHOLD	VED	UTLEVERING	AV	INFORMASJON	I	FORBINDELSE	MED	EIENDOMSFORESPØRSLER:

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



 
 
 

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

 

220 
 
Bnr.: 

 

1704 
 
Fnr.: 

 

 
 
U.fnr.: 

 

 
 
Snr.: 
 

 

 Kopi av siste regning: 
 
 

 

 
                   
 

 Eventuelle opplysninger: 

 
 Eiendomsskattetakst 

 
Kr.  

20 979 000,00 
 

 Kommunale avgifter 
Pr år (2019): 

kr.: 87 107,37 Variabelt grunnet vannmåler 

 Utestående beløp: Kr.  
0 

 



 
 
 

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

 

220 
 
Bnr.: 

 

1721 
 
Fnr.: 

 

 
 
U.fnr.: 

 

 
 
Snr.: 
 

 

 Kopi av siste regning: 
 
 

 Ingen gebyrer registrert på eiendommen 
                   
 

 Eventuelle opplysninger: 

 
 Eiendomsskattetakst 

 
Kr.  

,00 
 

 Kommunale avgifter 
Pr år (2019): 

kr.:   

 Utestående beløp: Kr.  
0 

 

 



 
 
 

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

 

220 
 
Bnr.: 

 

1227 
 
Fnr.: 

 

 
 
U.fnr.: 

 

 
 
Snr.: 
 

 

 Kopi av siste regning: 
 
 

 

 
                   
 

 Eventuelle opplysninger: 

 
 Eiendomsskattetakst 

 
Kr.  

1 320 000,00 
 

 Kommunale avgifter 
Pr år (2019): 

kr.: 18 982,77  

 Utestående beløp: Kr.  
0 

 



Side 1 av 1Norkart Kulturminnerapport 24.09.2019

0	Berørte	datasett

Ingen	datasett

5	Sjekkede,	ikke	berørte	datasett

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

Kulturminnerapport
Eiendom 0806	220/1704

Utskriftsdato 24.09.2019 Antall	datasett 5

	













Matrikkelrapport	(Datakilde:	Kartverket)

Skien	kommune:	Grunneiendom	0806-220/1704 Utskriftsdato:	24.09.2019	11:16

NORKART	AS,	Postboks	145,	1300	Sandvika	(Org.nr.	934	161	181) Side	1	av	2

Eiendomsdata	(Grunneiendom)

Bruksnavn VANGEN	2 Beregnet	areal 2292.3

Etablert	dato 17.10.1995 Historisk	oppgitt	areal 2294,3

Oppdatert	dato 15.05.2012 Historisk	arealkilde Målebrev	(1)

Skyld 0 Antall	teiger 1

Arealmerknader

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

	Bestående 	Under	sammenslåing 	Kulturminne

	Seksjonert 	Klage	er	anmerket 	Ikke	fullført	oppmålingsforr. Frist	fullføring:

	Har	fester 	Jordskifte	er	krevd 	Mangel	ved	matrikkelføringskrav Frist	retting:

Forretninger

Brukstilfelle
Forretningstype

Forr.dato
M.før.dato

Kom.	saksref.
Annen	ref.

Involverte
Berørte

Grensejustering
Grensejustering

15.05.2000 119-79 220/240	(228,1),	220/1704	(-228,1)	

Grensejustering
Grensejustering

15.05.2000 119-79 220/1227	(106,4),	220/1704	(-106,4)	

Grensejustering
Grensejustering

15.05.2000 119-79 220/1227	(-134),	220/1704	(134)	

Kartforretning
Kartforretning

15.05.2000 119-79 220/1704	(2294,3)	

Fradeling	av	grunneiendom
Kart-	og	delingsforretning

17.10.1995 115-77 220/240	(-2493,9),	220/1704	(2493,9)	

Teiger	(Koordinatsystem:	EUREF89	UTM	Sone	32)

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

Eiendomsteig 6561048.2 534581.33 0 Ja 2292.3

Tinglyste	eierforhold

Navn
ID

Rolle
Andel

Adresse
Poststed

Status
Kategori

NOMEVEGEN	AS
S990885141

Hjemmelshaver	(H)
1/1

Rødmyrlia	2
3735	SKIEN

Adresse

Vegadresse:	Nomevegen	46

Poststed 3733	SKIEN Kirkesogn 05100202	Gimsøy	og	Nenset

Grunnkrets 505	GRÅTENMOEN	1 Tettsted 3005	Porsgrunn/Skien

Valgkrets 3	SKIENSHALLEN

Bygg

Nr Bygningsnr Lnr Type Bygningsstatus Dato

1 24043460 Butikk/forretningsbygning	(322) Ferdigattest	(FA) 22.12.2008

1:	Bygning	24043460:	Butikk/forretningsbygning	(322),	Ferdigattest	22.12.2008

Adressetilleggsnavn:



Matrikkelrapport	(Datakilde:	Kartverket)

Skien	kommune:	Grunneiendom	0806-220/1704 Utskriftsdato:	24.09.2019	11:16

NORKART	AS,	Postboks	145,	1300	Sandvika	(Org.nr.	934	161	181) Side	2	av	2

Bygningsdata

Næringsgruppe Varehandel,	reparasjon	av	motorvogner	(G) BRA	Bolig

Sefrakminne Nei BRA	Annet 1732

Kulturminne Nei BRA	Totalt 1732

Opprinnelseskode Vanlig	registrering BTA	Bolig

Har	heis Nei BTA	Annet

Vannforsyning BTA	Totalt

Avløp Bebygd	areal

Energikilder Ufullstendig	areal Nei

Oppvarmingstyper Antall	boenheter

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato

Rammetillatelse 21.05.2007 24.05.2007

Igangsettingstillatelse 21.05.2007 26.05.2007

Midlertidig	brukstillatelse 18.04.2008 21.04.2008

Ferdigattest 22.12.2008 22.12.2008

Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkkentilgang

Unummerert Nomevegen	46 - 220/1704 - - - - -

Etasjer

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

H01 0 0 770 770 0 0 0

U01 0 0 962 962 0 0 0

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



Matrikkelrapport	(Datakilde:	Kartverket)

Skien	kommune:	Grunneiendom	0806-220/1721 Utskriftsdato:	24.09.2019	11:16

NORKART	AS,	Postboks	145,	1300	Sandvika	(Org.nr.	934	161	181) Side	1	av	1

Eiendomsdata	(Grunneiendom)

Bruksnavn PARSELL	2 Beregnet	areal 1623.1

Etablert	dato 15.05.2000 Historisk	oppgitt	areal 1624,2

Oppdatert	dato 15.05.2012 Historisk	arealkilde Målebrev	(1)

Skyld 0 Antall	teiger 1

Arealmerknader

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

	Bestående 	Under	sammenslåing 	Kulturminne

	Seksjonert 	Klage	er	anmerket 	Ikke	fullført	oppmålingsforr. Frist	fullføring:

	Har	fester 	Jordskifte	er	krevd 	Mangel	ved	matrikkelføringskrav Frist	retting:

Forretninger

Brukstilfelle
Forretningstype

Forr.dato
M.før.dato

Kom.	saksref.
Annen	ref.

Involverte
Berørte

Fradeling	av	grunneiendom
Kart-	og	delingsforretning

15.05.2000 119-78 220/240	(-1624,2),	220/1721	(1624,2)	

Teiger	(Koordinatsystem:	EUREF89	UTM	Sone	32)

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

Eiendomsteig 6561065.13 534549.31 0 Ja 1623.1

Tinglyste	eierforhold

Navn
ID

Rolle
Andel

Adresse
Poststed

Status
Kategori

NOMEVEGEN	AS
S990885141

Hjemmelshaver	(H)
1/1

Rødmyrlia	2
3735	SKIEN

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







Skien kommune

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

Dato: 25.09.2019 

MEGLEROPPLYSNINGER

1800 Tilknytning til offentlig vann og avløp
  

 Gnr:  220  Bnr:  1704  Fnr:   Snr:  

 Adresse:  Nomevegen 46, 3733 SKIEN

Tilkobling til vann og avløp

Er eiendommen tilkoblet offentlig vann? Ja Nei 

Merknad: Eiendomen har vannmåler.

  
Er eiendommen tilkoblet offentlig avløp? Ja Nei 

Merknad:

 



                             BILAGSLISTE  NOMEVEGEN  AS 

GNR. 220, BNR. 1227, 1704 OG 1721 I SKIEN KOMMUNE 

 

 

 

1. Grunnboksutskrifter og servitutter   

2. Infoland Skien kommune  

3. Årsregnskap 2018 og Skattemelding 2018  

4. Aksjekjøpskontrakt 
 



Nomevegen aS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsrapport for 2018
 
 

 

 

Årsregnskap

- Resultatregnskap

- Balanse

- Noter

 

 

Revisjonsberetning



Nomevegen aS

Resultatregnskap

Note 2018 2017

Driftsinntekter

annen driftsinntekt 3 073 768 3 034 596

Driftskostnader

Varekostnad 10 404 32 380

avskrivning 4 571 415 570 592

annen driftskostnad 2 1 138 717 981 819

Sum driftskostnader 1 720 536 1 584 791

Driftsresultat 1 353 232 1 449 805

Finansinntekter og finanskostnader

annen finansinntekt 1 566 1 050

annen finanskostnad 6 87 813 69 967

Netto finansposter -86 247 -68 917

Ordinært resultat før skattekostnad 1 266 985 1 380 888

Skattekostnad på ordinært resultat 3 300 277 284 036

Årsresultat 966 708 1 096 852

Overføringer og disponeringer

Konsernbidrag 8 1 071 601 913 550

Overføringer annen egenkapital 8 -104 893 183 302

Sum disponert 966 708 1 096 852



Nomevegen aS

Balanse pr. 31. desember

Note 2018 2017

anleggsmidler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4, 6 27 546 217 25 646 220

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 4 9 238 20 125

Sum varige driftsmidler 27 555 455 25 666 345

Sum anleggsmidler 27 555 455 25 666 345

Omløpsmidler

Fordringer

andre fordringer 5 183 182 173 642

Sum fordringer 183 182 173 642

Bankinnskudd, kontanter og lignende 17 499 2 673 979

Sum omløpsmidler 200 681 2 847 621

Sum eiendeler 27 756 136 28 513 966



Nomevegen aS

Balanse pr. 31. desember

Note 2018 2017

Egenkapital

Innskutt egenkapital

aksjekapital 7, 8 2 000 000 2 000 000

Overkurs 8 17 823 727 17 823 727

Sum innskutt egenkapital 19 823 727 19 823 727

Opptjent egenkapital

annen egenkapital 8 3 827 396 3 932 289

Sum opptjent egenkapital 3 827 396 3 932 289

Sum egenkapital 23 651 123 23 756 016

Gjeld

avsetninger for forpliktelser

Utsatt skatt 3 1 069 856 1 089 668

Sum avsetning for forpliktelser 1 069 856 1 089 668

annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld 5, 6 251 890 164 198

Sum annen langsiktig gjeld 251 890 164 198

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 193 532 298 272

annen kortsiktig gjeld 5 2 589 736 3 205 812

Sum kortsiktig gjeld 2 783 267 3 504 084

Sum gjeld 4 105 013 4 757 950

Sum egenkapital og gjeld 27 756 136 28 513 966

 

 

31. desember 2018

Skien, 30. juni 2019

   

     

     

Bente Søreid Gundersen  Øivind Gundersen   

styremedlem  daglig leder, styreleder   

     



Nomevegen aS

Noter til regnskapet for 2018

 
Note 1 - Regnskapsprinsipper

 

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

foretak. 

 

Leieinntekter

Leieinntekter innteksføres i takt med leieforholdet. Viderefakturerte fellesutgifter inngår i leieinntektene.

 

Klassifisering og vurdering av balanseposter 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 

samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 

gjeld. 

 

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

nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

 

anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 

planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.  

 

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

 

Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte 

vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller 

forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

 

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. 

Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 

regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av 

regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan 

reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er 

sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. 

 

 
Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

 

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2018. 

Selskapet har ikke plikt til å etablere pensjonsordning iht. krav i lov om obligatorisk tjenestepensjon og har 

heller ikke etablert slik ordning. 

 

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2018

Revisjon inkl. teknisk utarbeidelse av årsregnskap 19 620

annen skatterelatert bistand 7 080

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.



Nomevegen aS

Noter til regnskapet for 2018

 

Note 3 - Skatt

 
Årets skattekostnad fordeler seg på: 2018 2017

Betalbar skatt 320 089 288 489

Endring utsatt skatt -19 812 -4 453

Årets totale skattekostnad 300 277 284 036

Beregning av årets skattegrunnlag: 2018 2017

Ordinært resultat før skattekostnad 1 266 986 1 380 888

Permanente forskjeller 250 000 0

Endring i midlertidige forskjeller -125 296 -178 849

1 391 690 1 202 039

Ytet konsernbidrag -1 391 690 -1 202 039

Årets skattegrunnlag 0 0

Oversikt over midlertidige forskjeller 2018 2017

Driftsmidler inkl goodwill 4 862 982 4 737 686

Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 4 862 982 4 737 686

Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22% for i år, 23% for i fjor) 1 069 856 1 089 668

Note 4 - Varige driftsmidler

 

Tomter og  Sum

bygg Inventar  

anskaffelseskost 01.01. 31 102 944 108 867 31 211 811

Tilgang kjøpte driftsmidler 2 460 525 0 2 460 525

anskaffelseskost 31.12. 33 563 469 108 867 33 672 336

akk.avskrivning 31.12. -6 017 252 -99 629 -6 116 881

Balanseført pr. 31.12. 27 546 217 9 238 27 555 455

   

Årets avskrivninger 560 528 10 887 571 415

   

Økonomisk levetid 50 år 10 år

avskrivningsplan Lineær Lineær



Nomevegen aS

Noter til regnskapet for 2018

 
Note 5 - Fordringer og gjeld

 
andre kortsiktige fordringer består av: 2018 2017

Forskuddsbetalte kostnader 121 951 67 834

Merverdiavgift 61 231 55 807

Betalt opsjonspremie 0 50 000

Sum 183 182 173 641

Langsiktig gjeld består av: 2018 2017

Gjeld til Dynam aS 251 890 164 198

annen kortsiktig gjeld 2018 2017

Gjeld til aksjonær 5 756 2 654

Gjeld til Dynam aS 2 583 980 3 192 290

Påløpte kostnader 0 10 868

Sum 2 589 736 3 205 812

Note 6 - Konsern

 

Rentekostnad til selskap i samme konsern 2018 2017

Rentekostnad til Dynam aS 87 692 69 659

Panteobjekt med bokførte verdier: 2018 2017

Fast eiendom 27 546 217 25 646 220

Selskapets eiendom er stilt i pant for lån til kredittinstitusjoner i Dynam aS.

Morselskapet, Dynam aS, har forretningskontor i Skien. Selskapet utarbeider ikke konsernregnskap ihht 

regnskapsloven § 3-2.

 

Note 7 - aksjekapital og aksjonærinformasjon

 

aksjekapitalen består av:

antall Pålydende Balanseført

Ordinære aksjer 2 000 1 000 kr 2 000 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

 

Ordinære      Eier- Stemme-

aksjer andel     andel

Dynam aS 2 000 100 % 100 %



Nomevegen aS

Noter til regnskapet for 2018

 
Note 8 - Egenkapital

 
aksjekapital Overkurs annen Sum

  egenkapital  

Egenkapital 01.01 2 000 000 17 823 727 3 932 289 23 756 016

Årsresultat 0 0 966 708 966 708

avgitt konsernbidrag etter skatt 0 0 -1 071 601 -1 071 601

Egenkapital 31.12 2 000 000 17 823 727 3 827 396 23 651 123



1100 Bygninger 28 026 396,49 0,00 28 026 396,49 28 026 396,49 0,00
1150 Tomter gnr 220 bnr. 1704 og 1721 3 076 548,00 0,00 3 076 548,00 3 076 548,00 0,00
1151 Tomt gnr. 220 bnr. 1227 2 460 525,00 0,00 2 460 525,00 0,00 0,00
1190 Akk.avskrivninger bygg -5 456 724,00 -560 528,00 -6 017 252,00 -5 456 724,00 10,27
1299 Beregnede avskriv ninger -570 000,00 570 000,00 0,00 0,00 0,00

1250 Inventar 5 250,20 -2 917,00 2 333,20 5 250,20 -55,56
1260 Fast bygningsinv. 14 874,72 -7 970,00 6 904,72 14 874,72 -53,58

Reklassif isert f ra Sky ldig merverdia... 0,00 0,00 61 231,15 0,00 0,00
Reklassif isert f ra Annen kortsiktig ... 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

1110 Bet. opsjonspremie 50 000,00 -50 000,00 0,00 50 000,00 -100,00
1700 Forskuddsbetalte  kostnader 121 951,00 0,00 121 951,00 34 681,00 251,64
1740 Forskuddsbetalt leasing Land Rover 0,00 0,00 0,00 33 153,50 -100,00
2740 2740 Oppgjørskonto merverdiavgif t a  ... 0,00 0,00 0,00 55 807,00 -100,00

1920 Handelsbanken 9494 05 14503 17 498,87 0,00 17 498,87 2 673 979,27 -99,35

2000 Aksjekapital -2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00

2020 Overkursfond -17 823 726,72 0,00 -17 823 726,72 -17 823 726,72 0,00

2050 Annen egenkapital/Kapitalkonto -3 932 289,35 104 893,02 -3 827 396,33 -3 932 289,35 -2,67

2120 Utsatt skatt, brutto -1 089 668,00 19 812,00 -1 069 856,00 -1 089 668,00 -1,82

2222 Lån Dynam AS, gnr 220 -164 198,00 -87 692,00 -251 890,00 -164 198,00 53,41

2400 Leverandørgjeld -193 531,80 0,00 -193 531,80 -298 272,40 -35,12

Reklassif isert til Merverdiavgif t 0,00 0,00 -61 231,15 0,00 0,00
2710 Inngående mva 61 311,15 0,00 61 311,15 0,00 0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgif t -80,00 0,00 -80,00 0,00 0,00

Reklassif isert til Andre kortsiktige... 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00
2910 Gjeld til Øiv ind Gundersen -5 755,60 0,00 -5 755,60 -2 653,60 116,90
2920 Gjeld til selskap i samme konsern -1 192 290,00 -1 391 690,00 -2 583 980,00 -3 192 290,00 -19,06
2960 Påløpte kostnader 0,02 0,00 0,02 -10 868,11 -100,00

3600 Leieinntekter, avg.pliktig -3 077 618,01 0,00 -3 077 618,01 -2 997 643,00 2,67
3614 Videref akt. leietaker avg.pliktig 3 850,00 0,00 3 850,00 0,00 0,00
3900 Andre drif tsinntekter 0,00 0,00 0,00 -36 953,13 -100,00

4360 Frakt, toll og sped. v . f or v ideresalg 0,00 0,00 0,00 2 414,20 -100,00
4500 Fremmedy telse og underentreprise 10 404,00 0,00 10 404,00 29 965,96 -65,28

6010 Ordinære av skrivninger 570 000,00 1 415,00 571 415,00 570 592,00 0,14

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 27 536 745,49 9 472,00 27 546 217,49 25 646 220,49

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kon... 20 124,92 -10 887,00 9 237,92 20 124,92

Andre fordringer 233 182,17 -50 000,00 183 182,17 173 641,50

Bankinnskudd, kontanter og lignende 17 498,87 0,00 17 498,87 2 673 979,27

Aksjekapital -2 000 000,00 0,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00

Overkurs -17 823 726,72 0,00 -17 823 726,72 -17 823 726,72

Annen egenkapital -3 932 289,35 104 893,02 -3 827 396,33 -3 932 289,35

Utsatt skatt -1 089 668,00 19 812,00 -1 069 856,00 -1 089 668,00

Øvrig langsiktig gjeld -164 198,00 -87 692,00 -251 890,00 -164 198,00

Leverandørgjeld -193 531,80 0,00 -193 531,80 -298 272,40

Skyldige offentlige avgifter 0,00 0,00 0,00 0,00

Annen kortsiktig gjeld -1 198 045,60 -1 391 690,00 -2 589 735,60 -3 205 811,71

Annen driftsinntekt -3 073 768,01 0,00 -3 073 768,01 -3 034 596,13

Varekostnad 10 404,00 0,00 10 404,00 32 380,16

Avskrivning 570 000,00 1 415,00 571 415,00 570 592,00

__________________________________________________________________________________________________________________
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Avslutningsdato 31-12-2018

Spesifisert regnskap (inklusiv tilleggsposteringer)

Konto Foreløpig i år Tilleggspost. I år Referanse I fjor Endring i a

02-07-2019

21:21 Side  1

Nomevegen AS



4550 Videref akt. bygg etc. 108 376,96 0,00 108 376,96 226 517,71 -52,16
5990 Annen personalkostnad 3 102,00 0,00 3 102,00 0,00 0,00
6300 Leie lokaler 0,00 0,00 0,00 21 000,00 -100,00
6390 Annen kostnad lokaler 2 430,00 0,00 2 430,00 0,00 0,00
6420 Leie datasystemer 910,40 0,00 910,40 1 180,00 -22,85
6440 Leie/leasing transportmidler 165 231,33 0,00 165 231,33 62 171,36 165,77
6510 Kostnadsførte anskaf felser 0,00 0,00 0,00 5 494,28 -100,00
6601 Kostnadsføring opsjon 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
6690 Rep. og vedlikehold 0,00 0,00 0,00 31 179,80 -100,00
6700 Revisjonshonorar 39 020,00 0,00 39 020,00 25 555,00 52,69
6705 Regnskapshonorar 71 440,40 0,00 71 440,40 58 005,20 23,16
6790 Andre honorar 606 398,00 0,00 606 398,00 403 069,98 50,44
7020 Vedlikehold transportmiddel 1 30 348,80 0,00 30 348,80 0,00 0,00
7040 Forsikring og avg. transportmiddel 1 0,00 0,00 0,00 2 920,00 -100,00
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pl 4 814,50 0,00 4 814,50 3 082,70 56,18
7320 Reklame, annonser 0,00 0,00 0,00 100 000,00 -100,00
7500 Forsikringspremie 52 485,00 0,00 52 485,00 31 573,08 66,23
7770 Bank og kortgebyrer 4 158,50 0,00 4 158,50 2 920,00 42,41
7771 Øreavrunding 0,98 0,00 0,98 -0,43 -327,91
7790 Annen kostnad m/f radrag 0,00 0,00 0,00 7 150,00 -100,00

8050 Renteinntekter, bank -1 566,00 0,00 -1 566,00 -1 050,00 49,14

8152 Renter Dynam 0,00 87 692,00 87 692,00 69 659,00 25,89
8159 Rentekostnader, andre 121,16 0,00 121,16 307,90 -60,65

8300 Betalbar skatt 0,00 320 089,00 320 089,00 288 489,00 10,95
8320 Endring i utsatt skatt/skattefordel 0,00 -19 812,00 -19 812,00 -4 453,00 344,91

8930 Konsernbidrag 0,00 1 071 601,00 1 071 601,00 913 550,00 17,30

8960 Overføringer annen egenkapital 0,00 -104 893,02 -104 893,02 183 302,39 -157,22

Annen driftskostnad 1 088 716,87 50 000,00 1 138 716,87 981 818,68

Annen finansinntekt -1 566,00 0,00 -1 566,00 -1 050,00

Annen finanskostnad 121,16 87 692,00 87 813,16 69 966,90

Skattekostnad på ordinært resultat 0,00 300 277,00 300 277,00 284 036,00

Konsernbidrag 0,00 1 071 601,00 1 071 601,00 913 550,00

Overføringer annen egenkapital 0,00 -104 893,02 -104 893,02 183 302,39

0,00 0,00 0,00 0,00

__________________________________________________________________________________________________________________
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Avslutningsdato 31-12-2018

Spesifisert regnskap (inklusiv tilleggsposteringer)

Konto Foreløpig i år Tilleggspost. I år Referanse I fjor Endring i a

Kontrollsum :

02-07-2019

21:21 Side  2

Nomevegen AS



_____________________________________________________________________________________________________________

1299 Beregnede avskrivninger Tilbakeføring avskrivinger + føring 570 000,00
avskrivinger

6010 Ordinære avskrivninger Tilbakeføring avskrivinger + føring 570 000,00
avskrivinger

1190 Akk.avskrivninger bygg Tilbakeføring avskrivinger + føring 560 528,00
avskrivinger

1250 Inventar Tilbakeføring avskrivinger + føring 2 917,00
avskrivinger

1260 Fast bygningsinv. Tilbakeføring avskrivinger + føring 7 970,00
avskrivinger

6010 Ordinære avskrivninger Tilbakeføring avskrivinger + føring 571 415,00
avskrivinger

2500 Betalbar skatt, ikke utlignet Konsernbidrag 320 089,00
2920 Gjeld til selskap i samme konsern Konsernbidrag 1 391 690,00
8930 Konsernbidrag Konsernbidrag 1 071 601,00

1110 Bet. opsjonspremie Inntektsføring opsjon Gompen-tomt 50 000,00
6601 Kostnadsføring opsjon Inntektsføring opsjon Gompen-tomt 50 000,00

2222 Lån Dynam AS, gnr 220 Rentebergning lån Dynam AS 87 692,00
8152 Renter Dynam Rentebergning lån Dynam AS 87 692,00

8300 Betalbar skatt Betalbar selskapsskatt 320 089,00
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet Betalbar selskapsskatt 320 089,00
8960 Overføringer annen egenkapital Avrundingsdif feranse 1,02
2050 Annen egenkapital/Kapitalkonto Avrundingsdif feranse 1,02
2120 Utsatt skatt, brutto Utsatt skatt 19 812,00
8320 Endring i utsatt skatt/skattefordel Endring utsatt skatt 19 812,00

8960 Overføringer annen egenkapital Overføringer annen egenkapital 104 892,00
2050 Annen egenkapital/Kapitalkonto Annen egenkapital/Kapitalkonto 104 892,00

_____________________________________________________________________________________________________________
02.07.2019 21:21 Side 1

01-01-2018 - 31-12-2018

Tilleggsposteringer

Serie  1

1 31-12-2018 Slettet

2 31-12-2018 Tilbakeføring avskrivinger + føring 

avskrivinger

3 31-12-2018 Konsernbidrag

4 31-12-2018 Slettet

5 31-12-2018 Slettet

6 31-12-2018 Inntektsføring opsjon Gompen-tomt

7 31-12-2018 Rentebergning lån Dynam  AS

8 31-12-2018 Disponering

9 31-12-2018 Årets  resultat

Nomevegen AS

Serie/ Dato/

Bokf Konto Tekst Debet Kredit



Diverse opplysninger
Ytelser fra selskap eller selskapets datterselskap til
aksjonær/nærstående

Er selskapet eller innretningen dokumentasjonspliktig?
(Nærmere om hv em som har dokumentasjonsplikt,
se rettledningen)

Er det tatt ut eiendel eller f orpliktelse som nev nt i skattelov en 
§ 9-14 i 2018? (RF-1109 "Uttak f ra norsk område f or skattlegging
2018" skal i så f all sendes inn, se rettledningen)

Opplysninger/dokum entasjon om  kontrollerte transaksjoner 
og m ellom værender m ed nærstående, jf. skatteforvaltningsloven
§ 8-11 m ed forskrifter

Er selskapet ny stif tet v ed f isjon i 2018? 

Er omdannelsen i så f all gjennomf ørt etter

reglene om skattef ri omdannelse?

Er selskapet børsnotert, og/eller heleid datter av

et børsnotert selskap?

Er selskapet ny stif tet i inntektsåret v ed omdannelse av  NUF,

enkeltpersonf oretak, ansv arlig selskap eller kommandittselskap?

Hv is selskapet er ny stif tet i 2018, oppgi stif telsesdato

Dersom selskapet har inngått i en f usjon eller f isjon i løpet av  2018,
er denne i så f all gjennomf ørt etter reglene om skattef ri f usjon/f isjon? 

Er det f oretatt ov erf øringer av  eiendeler som
etter f orskrif t av  19.11.99 nr. 1158 er skattef rie? Redegjørelse
skal i så f all v edlegges, jf . f orskrif ten § 11-21-8

Skal selskapet behandles etter de særskilte
rederibeskatningsreglene i skattelov en § 8-10?

Hv is ja: Beløpet i post 231 hentes f ra RF-1197 post 770. Postene 
201 til 230, 233, samt post 252 skal ikke f y lles ut.

Ved f remf øring av  underskudd i post 232 menes her f radragsberettiget
f inansunderskudd.

Utleie av  f ormuesgjenstander

Salg av  f ormuesgjenstander

Utleie av  f ormuesgjenstand

Salg/uttak av  v arer og andre f ormuesgjenstander

Har selskapet y tt lån til eller stilt sikkerhet f or 
selskapets aksjonær/nærstående?

Gjelder meldingen
f orhåndsf astsetting?

Skattemelding for formues- og inntektsskatt -
aksjeselskaper mv. 2018

Nav n og adresse Selskapsty pe Organisasjonsnummer

Endring i navn og postadresse m å m eldes til
Enhetsregisteret, Brønnøysund

Er andre selskaper innf usjonert i selskapet i 2018?

Oppgi i så f all org.nr.

Er andre selskaper utf isjonert f ra selskapet i 2018?

Oppgi i så f all org.nr.

Ja

Kontorkommune per 31.12.2018

Lånebeløp
per 31.12.                           

Ytelser fra aksjonær/nærstående til selskap

Lånebeløp
per 31.12.

Utby tte (totalt) besluttet utdelt i
2018/renter av  egenkapitalbev is i 2018

Nei

Oppgi organisasjonsnummer til ev t.

norsk konsernspiss, se rettledningen

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei Inntektsår?

Selskapets inntekts-
f ørte renter av  lånet

kr

Selskapets kostnads-
f ørte renter av  lånetkr kr

og nav n

og nav n

(f y lles ikke ut f or aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap)

(f y lles ikke ut f or aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap)

Har selskapet eller innretningen kontrollerte transaksjoner/
mellomv ærender ov er beløpsgrensene? 
(Skjemaet RF-1123 "Kontrollerte transaksjoner og
mellomv ærender 2018" skal i så f all v edlegges)

Ja Nei

kr

Sikkerhetsstillelsesbeløp per 6.10.2015

Sikkerhetsstillelsesbeløp per 31.12

Har aksjonær/nærstående y tt lån til 
eller stilt sikkerhet f or selskapet?

Ja Nei

Ja Nei

Har selskapet y tt lån eller stilt sikkerhet f or

personlig aksjonær i selskapets morselskap?

Ja Nei

Har selskapet i løpet av  2018 f ått endret eierf orhold som f ølge av  omorganisering 
eller annen transaksjon som bringer selskapet inn i konsernf orhold
(mer enn 90 %) til ny e selskaper? (f y lles ut av  selskap som har hatt
skatteposisjon som ov erstiger kr 1 mill. uten tilkny tning til eiendel
eller gjeldspost, se rettledningen)

Ja Nei

Ja Nei

Har selskapet realisert f inansielle instrumenter (herunder aksjer)
som ikke omf attes av  f ritaksmetoden, med skattepliktig gev inst? Ja Nei

Har selskapet realisert f inansielle instrumenter (herunder aksjer)
som ikke omf attes av  f ritaksmetoden, med f radragsberettiget tap?

Ja Nei

Har selskapet realisert f inansielle instrumenter (herunder aksjer)
som omf attes av  f ritaksmetoden, med regnskapsmessig gev inst?

Ja Nei

Har selskapet realisert f inansielle instrumenter (herunder aksjer)
som omf attes av  f ritaksmetoden, med regnskapsmessig tap?

Ja Nei

For rederi

Kontonummeret f or tilbakebetaling av  f or my e
innbetalt skatt, se rettledningen.

RF-1028B

Er selskapet direkte eller indirekte eiet av  selskap i utlandet,

Er selskapet f ilial av  utenlandsk selskap? Ja Nei

oppgi selskapsnav n
og land
(landkode)

Har selskapet i løpet av  året deltatt i omorganisering ov er
landegrensene?

Ja Nei

Driv er selskapet med utv inning av  petroleum i utlandet? Ja Nei

Hv is ja: Omf atter f ilialregnskapet alle inntekter, kostnader,
eiendeler og gjeld f or både hov edkontor og f ilial? Ja Nei

Har selskapet v irksomhet med f ast drif tssted i annet land?

Hv is ja: Oppgi landkode:
Ja Nei

Lånebeløp per 6.10.2015

Kan ikke sendes inn som papirskjema.
Lever elektronisk via Altinn.no.

kr

kr

Eier eller kontrollerer selskapet, direkte eller indirekte,

minst 50 % av  selskap eller innretning i utlandet?
Ja Nei

Er f oretaket en del av  et konsern som skal lev ere
land-f or land rapportering?

Nav n på rapporteringspliktig f oretak Landkode

Ja Nei

Driv er selskapet med f inansiell aktiv itet som omf attes
av  næringshov edområde K "Finansierings- og
f orsikringsv irksomhet" i SSB standard f or næringsgruppering?

Hv is det er sv art ja på spørsmålet ov er; mener selskapet seg

dermed omf attet av  f inansskatt?
Ja Nei

Ja Nei

Diverse opplysninger
Ytelser fra selskap eller selskapets datterselskap til
aksjonær/nærstående

Er selskapet eller innretningen dokumentasjonspliktig?
(Nærmere om hv em som har dokumentasjonsplikt,
se rettledningen)

Er det tatt ut eiendel eller f orpliktelse som nev nt i skattelov en 
§ 9-14 i 2018? (RF-1109 "Uttak f ra norsk område f or skattlegging
2018" skal i så f all sendes inn, se rettledningen)

Opplysninger/dokum entasjon om  kontrollerte transaksjoner 
og m ellom værender m ed nærstående, jf. skatteforvaltningsloven
§ 8-11 m ed forskrifter

Er selskapet ny stif tet v ed f isjon i 2018? 

Er omdannelsen i så f all gjennomf ørt etter

reglene om skattef ri omdannelse?

Er selskapet børsnotert, og/eller heleid datter av

et børsnotert selskap?

Er selskapet ny stif tet i inntektsåret v ed omdannelse av  NUF,

enkeltpersonf oretak, ansv arlig selskap eller kommandittselskap?

Hv is selskapet er ny stif tet i 2018, oppgi stif telsesdato

Dersom selskapet har inngått i en f usjon eller f isjon i løpet av  2018,
er denne i så f all gjennomf ørt etter reglene om skattef ri f usjon/f isjon? 

Er det f oretatt ov erf øringer av  eiendeler som
etter f orskrif t av  19.11.99 nr. 1158 er skattef rie? Redegjørelse
skal i så f all v edlegges, jf . f orskrif ten § 11-21-8

Skal selskapet behandles etter de særskilte
rederibeskatningsreglene i skattelov en § 8-10?

Hv is ja: Beløpet i post 231 hentes f ra RF-1197 post 770. Postene 
201 til 230, 233, samt post 252 skal ikke f y lles ut.

Ved f remf øring av  underskudd i post 232 menes her f radragsberettiget
f inansunderskudd.

Utleie av  f ormuesgjenstander

Salg av  f ormuesgjenstander

Utleie av  f ormuesgjenstand

Salg/uttak av  v arer og andre f ormuesgjenstander

Har selskapet y tt lån til eller stilt sikkerhet f or 
selskapets aksjonær/nærstående?

Gjelder meldingen
f orhåndsf astsetting?

Skattemelding for formues- og inntektsskatt -
aksjeselskaper mv. 2018

Nav n og adresse Selskapsty pe Organisasjonsnummer

Endring i navn og postadresse m å m eldes til
Enhetsregisteret, Brønnøysund

Er andre selskaper innf usjonert i selskapet i 2018?

Oppgi i så f all org.nr.

Er andre selskaper utf isjonert f ra selskapet i 2018?

Oppgi i så f all org.nr.

Ja

Kontorkommune per 31.12.2018

Lånebeløp
per 31.12.                           

Ytelser fra aksjonær/nærstående til selskap

Lånebeløp
per 31.12.

Utby tte (totalt) besluttet utdelt i
2018/renter av  egenkapitalbev is i 2018

Nei

Oppgi organisasjonsnummer til ev t.

norsk konsernspiss, se rettledningen

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei Inntektsår?

Selskapets inntekts-
f ørte renter av  lånet

kr

Selskapets kostnads-
f ørte renter av  lånetkr kr

og nav n

og nav n

(f y lles ikke ut f or aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap)

(f y lles ikke ut f or aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap)

Har selskapet eller innretningen kontrollerte transaksjoner/
mellomv ærender ov er beløpsgrensene? 
(Skjemaet RF-1123 "Kontrollerte transaksjoner og
mellomv ærender 2018" skal i så f all v edlegges)

Ja Nei

kr

Sikkerhetsstillelsesbeløp per 6.10.2015

Sikkerhetsstillelsesbeløp per 31.12

Har aksjonær/nærstående y tt lån til 
eller stilt sikkerhet f or selskapet?

Ja Nei

Ja Nei

Har selskapet y tt lån eller stilt sikkerhet f or

personlig aksjonær i selskapets morselskap?

Ja Nei

Har selskapet i løpet av  2018 f ått endret eierf orhold som f ølge av  omorganisering 
eller annen transaksjon som bringer selskapet inn i konsernf orhold
(mer enn 90 %) til ny e selskaper? (f y lles ut av  selskap som har hatt
skatteposisjon som ov erstiger kr 1 mill. uten tilkny tning til eiendel
eller gjeldspost, se rettledningen)

Ja Nei

Ja Nei

Har selskapet realisert f inansielle instrumenter (herunder aksjer)
som ikke omf attes av  f ritaksmetoden, med skattepliktig gev inst? Ja Nei

Har selskapet realisert f inansielle instrumenter (herunder aksjer)
som ikke omf attes av  f ritaksmetoden, med f radragsberettiget tap?

Ja Nei

Har selskapet realisert f inansielle instrumenter (herunder aksjer)
som omf attes av  f ritaksmetoden, med regnskapsmessig gev inst?

Ja Nei

Har selskapet realisert f inansielle instrumenter (herunder aksjer)
som omf attes av  f ritaksmetoden, med regnskapsmessig tap?

Ja Nei

For rederi

Kontonummeret f or tilbakebetaling av  f or my e
innbetalt skatt, se rettledningen.

RF-1028B

Er selskapet direkte eller indirekte eiet av  selskap i utlandet,

Er selskapet f ilial av  utenlandsk selskap? Ja Nei

oppgi selskapsnav n
og land
(landkode)

Har selskapet i løpet av  året deltatt i omorganisering ov er
landegrensene?

Ja Nei

Driv er selskapet med utv inning av  petroleum i utlandet? Ja Nei

Hv is ja: Omf atter f ilialregnskapet alle inntekter, kostnader,
eiendeler og gjeld f or både hov edkontor og f ilial? Ja Nei

Har selskapet v irksomhet med f ast drif tssted i annet land?

Hv is ja: Oppgi landkode:
Ja Nei

Lånebeløp per 6.10.2015

Kan ikke sendes inn som papirskjema.
Lever elektronisk via Altinn.no.

kr

kr

Eier eller kontrollerer selskapet, direkte eller indirekte,

minst 50 % av  selskap eller innretning i utlandet?
Ja Nei

Er f oretaket en del av  et konsern som skal lev ere
land-f or land rapportering?

Nav n på rapporteringspliktig f oretak Landkode

Ja Nei

Driv er selskapet med f inansiell aktiv itet som omf attes
av  næringshov edområde K "Finansierings- og
f orsikringsv irksomhet" i SSB standard f or næringsgruppering?

Hv is det er sv art ja på spørsmålet ov er; mener selskapet seg

dermed omf attet av  f inansskatt?
Ja Nei

Ja Nei

Nomevegen AS

Rødmyrlia 2

3740

Skien

X

99088514101

SKIEN

0806

X

952587498

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 756

X

X

X

X

X

X

X

Nomev egen AS   990885141   1028-1



Justering ov erf ørt f ra RF-1315 Begrensning av  rentef radrag mellom nærstående

Sum inntekter220

Anv endelse av  f ramf ørbart underskudd (hentes f ra post 284, men begrenses oppad til post 231)

        

Næringsinntekt                                          

Nettoinntekt av  f ast eiendom                            

Mottatt konsernbidrag (RF-1206 skal legges v ed) 

Andre inntekter (spesif iseres)

=

Inntekt

2018

Beløp i hele kroner

Fradrag i inntekten

=

Beregning av inntekt

Underskudd i næring og/eller v ed drif t av  f ast eiendom

Andre f radrag (spesif iseres)

Sum f radrag

÷

=

=Inntekt/underskudd (underskudd ov erf øres til post 286)

Inntekt f ør anv endelse av  f ramf ørbart underskudd (post 220 ÷ post 230)

Inntekt f ør f radrag f or ev entuelt y tet konsernbidrag

Ytet konsernbidrag (RF-1206 skal legges v ed)

I samsv ar med næringsoppgav e 2 (ev . næringsoppgav e 1, se rettledningen)

÷

I samsv ar med næringsoppgav e

og/eller oppgjørsblankett

Særskilte poster for rederibeskatning etter skatteloven § 8-10
Netto positiv  f inansinntekt f ra post 260

Beregnet øv rig inntekt, ov erf øres f ra RF-1197 post 616

Sum alminnelig inntekt =

Tonnasjeskatt 

Inntekt sokkel (i samsv ar med Regnskapsutdrag/Extract of  Accounts)

Underskudd sokkel (I samsv ar med Regnskapsutdrag/Extract of  Accounts)

232

Kun samv irkef oretak. Tillegg f or ikke f radragsberettiget etterbetaling (ov erstiger nettoinntekt

av  medlemsomsetning), se post 0980 i næringsoppgav e 2/post 9980 i næringsoppgav e 1.
233 +

Oversikt over framført underskudd i inntekt
Framf ørt ubeny ttet underskudd etter f astsettingen f or 2017

Oppnådd underhåndsakkord og gjeldsettergiv else i 2018

Andel av  underhåndsakkord og gjeldsettergiv else 
motregnet f ramf ørt underskudd f ra tidligere år

Rest underhåndsakkord og gjeldsettergiv else

Rest f ramf ørt underskudd f ra tidligere år

÷

=

Årets underskudd (hentes f ra post 260)

Rest underhåndsakkord og gjeldsettergiv else motregnet mot årets underskudd 
(begrenset oppad til post 286 og post 283)

÷

Anv endelse av  f ramf ørt underskudd f ra tidligere år (hentes f ra post 232) ÷

=

÷282    

231

240

252

260

230

225

224

222

210

209

207

202

201

261

262

265

270

280

281

283

284

285

286

287

Sum underskudd til f ramf øring per 1.1.2019 =290

257

Øv rig omsetning eks. mv a.

For samvirkeforetak
Omsetning med medlemmer
i eget lag eks. mv a.:

Etterbetaling, bonus til medlemmer
i eget lag eks. mv a.:

Omsetning med medlemmer
i andre lag eks. mv a.:

Etterbetaling, bonus til medlemmer
i andre lag eks. mv a.:

Sum omsetning: =

Andel av  selskapets omsetning som
kommer f ra medlemmer i eget lag i %: %

101

102

103

104

110

111

120

Justering ov erf ørt f ra RF-1315 Begrensning av  rentef radrag mellom nærstående

Sum inntekter220

Anv endelse av  f ramf ørbart underskudd (hentes f ra post 284, men begrenses oppad til post 231)

        

Næringsinntekt                                          

Nettoinntekt av  f ast eiendom                            

Mottatt konsernbidrag (RF-1206 skal legges v ed) 

Andre inntekter (spesif iseres)

=

Inntekt

2018

Beløp i hele kroner

Fradrag i inntekten

=

Beregning av inntekt

Underskudd i næring og/eller v ed drif t av  f ast eiendom

Andre f radrag (spesif iseres)

Sum f radrag

÷

=

=Inntekt/underskudd (underskudd ov erf øres til post 286)

Inntekt f ør anv endelse av  f ramf ørbart underskudd (post 220 ÷ post 230)

Inntekt f ør f radrag f or ev entuelt y tet konsernbidrag

Ytet konsernbidrag (RF-1206 skal legges v ed)

I samsv ar med næringsoppgav e 2 (ev . næringsoppgav e 1, se rettledningen)

÷

I samsv ar med næringsoppgav e

og/eller oppgjørsblankett

Særskilte poster for rederibeskatning etter skatteloven § 8-10
Netto positiv  f inansinntekt f ra post 260

Beregnet øv rig inntekt, ov erf øres f ra RF-1197 post 616

Sum alminnelig inntekt =

Tonnasjeskatt 

Inntekt sokkel (i samsv ar med Regnskapsutdrag/Extract of  Accounts)

Underskudd sokkel (I samsv ar med Regnskapsutdrag/Extract of  Accounts)

232

Kun samv irkef oretak. Tillegg f or ikke f radragsberettiget etterbetaling (ov erstiger nettoinntekt

av  medlemsomsetning), se post 0980 i næringsoppgav e 2/post 9980 i næringsoppgav e 1.
233 +

Oversikt over framført underskudd i inntekt
Framf ørt ubeny ttet underskudd etter f astsettingen f or 2017

Oppnådd underhåndsakkord og gjeldsettergiv else i 2018

Andel av  underhåndsakkord og gjeldsettergiv else 
motregnet f ramf ørt underskudd f ra tidligere år

Rest underhåndsakkord og gjeldsettergiv else

Rest f ramf ørt underskudd f ra tidligere år

÷

=

Årets underskudd (hentes f ra post 260)

Rest underhåndsakkord og gjeldsettergiv else motregnet mot årets underskudd 
(begrenset oppad til post 286 og post 283)

÷

Anv endelse av  f ramf ørt underskudd f ra tidligere år (hentes f ra post 232) ÷

=

÷282    

231

240

252

260

230

225

224

222

210

209

207

202

201

261

262

265

270

280

281

283

284

285

286

287

Sum underskudd til f ramf øring per 1.1.2019 =290

257

Øv rig omsetning eks. mv a.

For samvirkeforetak
Omsetning med medlemmer
i eget lag eks. mv a.:

Etterbetaling, bonus til medlemmer
i eget lag eks. mv a.:

Omsetning med medlemmer
i andre lag eks. mv a.:

Etterbetaling, bonus til medlemmer
i andre lag eks. mv a.:

Sum omsetning: =

Andel av  selskapets omsetning som
kommer f ra medlemmer i eget lag i %: %

101

102

103

104

110

111

120

0

0

1 391 690

1 391 690

1 391 690

1 391 690

1 391 690
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Kun f or kraf tv erkseiere: Sum ubeny ttet naturressursskatt f ra tidligere år inkl. rente

Ubenyttet naturressursskatt fra vannkraftverk tidligere år inkl. rente
386

=

Årets og framført kreditfradrag etter skatteloven § 16-31
Framf ørt ubeny ttet kreditf radrag f or årene f .o.m. 1995 t.o.m. 2017

Fradragsberettiget andel av  underliggende selskapsskatt f or 2018

Sum

Anv endelse av  kreditf radrag v ed f astsettingen f or 2018 ÷

Rest kreditf radrag til f ramf øring =

291

292

293

294

295

(for skattepliktig utbytte fra utenlandske selskap)

2018

Spesifikasjon av boliger og boenheter i boligselskap/borettslag

Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.
Beregnet v erdi

P-ROM/boareal EierandelBy ggeår

Sum - Beløpet ov erf øres til post 401B på side 4 =

%

Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer

Kommune

Beregnet v erdi

P-ROM/boareal EierandelBy ggeår

Sum - Beløpet ov erf øres til post 401C på side 4 =

Boligty pe (se rettledningen)

Boligty pe (se rettledningen)

Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.

P-ROM/boareal EierandelBy ggeårBoligty pe (se rettledningen)
%

%

Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer

Kommune P-ROM/boareal EierandelBy ggeårBoligty pe (se rettledningen)

%

401C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge

401B Selveide boliger i Norge

3. Har dere dokumentert markedsv erdien
    og brukt denne til å justere ned f ormuesv erdien?

Ja Nei

1. Verdi f ra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert v erdi

3. Har dere dokumentert markedsv erdien
    og brukt denne til å justere ned f ormuesv erdien?

Ja Nei

3. Har dere dokumentert markedsv erdien
    og brukt denne til å justere ned f ormuesv erdien?

Ja Nei

3. Har dere dokumentert markedsv erdien
    og brukt denne til å justere ned f ormuesv erdien?

Ja Nei

1. Verdi f ra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert v erdi

1. Verdi f ra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert v erdi

1. Verdi f ra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert v erdi

Kun f or kraf tv erkseiere: Sum ubeny ttet naturressursskatt f ra tidligere år inkl. rente

Ubenyttet naturressursskatt fra vannkraftverk tidligere år inkl. rente
386

=

Årets og framført kreditfradrag etter skatteloven § 16-31
Framf ørt ubeny ttet kreditf radrag f or årene f .o.m. 1995 t.o.m. 2017

Fradragsberettiget andel av  underliggende selskapsskatt f or 2018

Sum

Anv endelse av  kreditf radrag v ed f astsettingen f or 2018 ÷

Rest kreditf radrag til f ramf øring =

291

292

293

294

295

(for skattepliktig utbytte fra utenlandske selskap)

2018

Spesifikasjon av boliger og boenheter i boligselskap/borettslag

Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.
Beregnet v erdi

P-ROM/boareal EierandelBy ggeår

Sum - Beløpet ov erf øres til post 401B på side 4 =

%

Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer

Kommune

Beregnet v erdi

P-ROM/boareal EierandelBy ggeår

Sum - Beløpet ov erf øres til post 401C på side 4 =

Boligty pe (se rettledningen)

Boligty pe (se rettledningen)

Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr.

P-ROM/boareal EierandelBy ggeårBoligty pe (se rettledningen)
%

%

Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer

Kommune P-ROM/boareal EierandelBy ggeårBoligty pe (se rettledningen)

%

401C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge

401B Selveide boliger i Norge

3. Har dere dokumentert markedsv erdien
    og brukt denne til å justere ned f ormuesv erdien?

Ja Nei

1. Verdi f ra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert v erdi

3. Har dere dokumentert markedsv erdien
    og brukt denne til å justere ned f ormuesv erdien?

Ja Nei

3. Har dere dokumentert markedsv erdien
    og brukt denne til å justere ned f ormuesv erdien?

Ja Nei

3. Har dere dokumentert markedsv erdien
    og brukt denne til å justere ned f ormuesv erdien?

Ja Nei

1. Verdi f ra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert v erdi

1. Verdi f ra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert v erdi

1. Verdi f ra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert v erdi
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Sum bruttoformue (uten andeler i aksjefond, egenkapital-
bevis samt aksjer i norske og utenlandske selskaper)

Ikke-børsnoterte aksjeselskaper skal i f orbindelse med
v erdsettelsen av  aksjene ov erf øre beløpet til post 460

Andel av  nettof ormue i selskap med deltakerf astsetting (RF-1221)

Flerboligby gninger i Norge

Antall Påly dende År Kurs

Formue                                                                                                                                    

a. Drif tsløsøre

b. Buskap, herunder også trav hester, pelsdy r og rein

c. Beholdning av  råstof f er, v arer og av ling f or salg

Skip, f iske- og f angstf artøy  mv .

Ikke-av skriv bare drif tsmidler

Fritidsbåt/ly sty acht

Utestående f ordringer

Panteobligasjoner og gjeldsbrev

Innskudd i innenlandske og utenlandske banker

Ihendehav erobligasjoner

av  enhv er art

Kontantbeholdning

Liv sf orsikringspoliser

Sum post 419

=

Annen
f ormue

(Herunder f inansielle opsjoner og andeler i obligasjonsf ond mv .)
(Ikke aksjer og andeler i aksjef ond.)

2018

Sum post 409Beløp

Avskrivbart
driftsløsøre,
buskap, 
varer
o.l.

402

420    

403

404

405

406

407

408

409

410

411

419

Formue per 1.1.2019

Norsk næringseiendom401A

Utleid utenlandsk
næringseiendom

401E

Annen f ast eiendom i Norge av  enhv er art (f ritidseiendom, jord- og skogbruk m.v .)401D

Annen f ast eiendom i
utlandet av  enhv er art

401F
Ty pe eiendom Adresse Beregnet v erdiLand Sum post 401F

Ty pe eiendom Adresse Kommune Beregnet v erdiS.nr.G. nr. B. nr. F.nr. Sum post 401D

Selv eide boliger i Norge. Spesif iseres på side 3.401B

Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge. Spesif iseres på side 3.401C

401G

Sum post 401GKommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr. Eierandel Beregnet v erdi
%

1. Næringseiendom med beregnet utleiev erdi (RF-1098)

2. Næringseiendom hv or v erdi er f astsatt til markedsv erdi (RF-1098)

413

Andel av  negativ  nettof ormue i selskap med deltakerf astsetteing (RF-1221)443

Annen gjeld445

Sum gjeld446 =

BeløpSpesif iser

3. Har dere dokumentert markedsv erdien
    og brukt denne til å justere ned f ormuesv erdien?

Ja Nei

1. Næringseiendom med beregnet utleiev erdi (RF-1098)

2. Næringseiendom hv or v erdi er f astsatt til markedsv erdi (RF-1098)

1. Verdi f ra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert v erdi

Sum bruttoformue (uten andeler i aksjefond, egenkapital-
bevis samt aksjer i norske og utenlandske selskaper)

Ikke-børsnoterte aksjeselskaper skal i f orbindelse med
v erdsettelsen av  aksjene ov erf øre beløpet til post 460

Andel av  nettof ormue i selskap med deltakerf astsetting (RF-1221)

Flerboligby gninger i Norge

Antall Påly dende År Kurs

Formue                                                                                                                                    

a. Drif tsløsøre

b. Buskap, herunder også trav hester, pelsdy r og rein

c. Beholdning av  råstof f er, v arer og av ling f or salg

Skip, f iske- og f angstf artøy  mv .

Ikke-av skriv bare drif tsmidler

Fritidsbåt/ly sty acht

Utestående f ordringer

Panteobligasjoner og gjeldsbrev

Innskudd i innenlandske og utenlandske banker

Ihendehav erobligasjoner

av  enhv er art

Kontantbeholdning

Liv sf orsikringspoliser

Sum post 419

=

Annen
f ormue

(Herunder f inansielle opsjoner og andeler i obligasjonsf ond mv .)
(Ikke aksjer og andeler i aksjef ond.)

2018

Sum post 409Beløp

Avskrivbart
driftsløsøre,
buskap, 
varer
o.l.

402

420    

403

404

405

406

407

408

409

410

411

419

Formue per 1.1.2019

Norsk næringseiendom401A

Utleid utenlandsk
næringseiendom

401E

Annen f ast eiendom i Norge av  enhv er art (f ritidseiendom, jord- og skogbruk m.v .)401D

Annen f ast eiendom i
utlandet av  enhv er art

401F
Ty pe eiendom Adresse Beregnet v erdiLand Sum post 401F

Ty pe eiendom Adresse Kommune Beregnet v erdiS.nr.G. nr. B. nr. F.nr. Sum post 401D

Selv eide boliger i Norge. Spesif iseres på side 3.401B

Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge. Spesif iseres på side 3.401C

401G

Sum post 401GKommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr. Eierandel Beregnet v erdi
%

1. Næringseiendom med beregnet utleiev erdi (RF-1098)

2. Næringseiendom hv or v erdi er f astsatt til markedsv erdi (RF-1098)

413

Andel av  negativ  nettof ormue i selskap med deltakerf astsetteing (RF-1221)443

Annen gjeld445

Sum gjeld446 =

BeløpSpesif iser

3. Har dere dokumentert markedsv erdien
    og brukt denne til å justere ned f ormuesv erdien?

Ja Nei

1. Næringseiendom med beregnet utleiev erdi (RF-1098)

2. Næringseiendom hv or v erdi er f astsatt til markedsv erdi (RF-1098)

1. Verdi f ra boligkalkulatoren 

2. Oppjustert v erdi

1 643 468

38 519 217

1 643 468

2 460 525Tomt Nomevegen Skien 2 460 525

183 182

17 500

41 180 424

220 1227
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Forskningsstif telser som mottar basisbev ilgning f ra staten – f ritak f or f ormuesskatt

Verdsettingsrabatt på

enkelte eiendeler

Aksjev erdi per aksje til bruk v ed f ormuesf astsettingen av  aksjonærene f or inntektsåret 2019 (Er aksjekapitalen endret v ed inn- eller
utbetaling f ra/til aksjonærene mv . i inntektsåret, se rettledningen)

Verdsettelse av aksjene i ikke-børsnoterte aksjeselskaper (sparebanker, se rettledningen)
Selskapets bruttof ormue (ov erf ørt f ra post 420)

Aksjer, aksjedel av  andel i v erdipapirf ond og egenkapitalbev is i norske selskaper (f ull v erdi) (egne aksjer ikke medregnet)

Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsv erdi)

Annen f ormue som ikke er tatt med i post 460 (selskapsf ormue i utlandet)

=

÷Sum gjeld (ov erf ørt f ra post 446)

=

Underskrift
Vi f orsikrer at opply sningene er gitt etter beste skjønn og ov erbev isning og så f ullstendig som det har v ært mulig, og at det med v årt
v itende ikke f innes noe uriktig i dem. Vi er kjent med at det er f orbundet med straf f eansv ar å gi uriktige eller uf ullstendige opply sninger.

Dato Underskrif t

Sum postene 460 - 463

Beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet

Totalt antall aksjer (egne aksjer ikke medregnet)

Nav n på den som signerer oppgav en (som i f olkeregisteret)

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1028

490

460

461

462

463

470

476

480

485

For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i skattemeldingen helt eller delv is bli beny ttet også av  andre
of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6.
Opply sninger om ev t. samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

Fastsettelse av nettoformue (fylles bare ut av formuesskattepliktige selskaper og innretninger)
Selskapets bruttof ormue (ov erf ørt f ra post 420)

Aksjer, aksjedel av  andel i v erdipapirf ond og egenkapitalbev is i norske selskaper (f ull v erdi) (egne aksjer ikke medregnet)

500

501

Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsv erdi)502

=Sum bruttoformue før verdsettingsrabatt505

506 VerdsettingsrabattGrunnlag f or v erdsettingsrabatt

Næringseiendommer
(beregnet utleiev erdi)

Boliger og f lerboligby gninger

Aksjer og aksjedel av  andel
i v erdipapirf ond

Andeler i selskap
med deltakerf astsetting

Drif tsmidler unntatt f aste
eiendommer

Sum =

÷Sum gjeld (overført fra post 446)516

Reduksjon av  gjeld v ed f ormuesf astsettelsen på grunn av  v erdsettingsrabatt på enkelte eiendeler517

Gjeld f ør reduksjon

Bruttof ormue f ør v erdsettingsrabatt

Verdsettingsrabatt

Skattef ri f ormue i utlandet

x

+

Reduksjon av  gjeld på grunn av  skattef ri f ormue i utlandet518

Gjeld f ør reduksjon

Samlede eiendeler basert på bokf ørte v erdier

=Nettoformue 520

2018

=

=

÷

Bokf ørt v erdi av  skattef ri
f ormue i utlandetx

Næringseiendommer
(markedsv erdi)

a 1.

a 2.

b.

c.

d.

e.

f .

519 ÷Forskningsstif telser som mottar basisbev ilgning f ra staten – f ritak f or f ormuesskatt

Verdsettingsrabatt på

enkelte eiendeler

Aksjev erdi per aksje til bruk v ed f ormuesf astsettingen av  aksjonærene f or inntektsåret 2019 (Er aksjekapitalen endret v ed inn- eller
utbetaling f ra/til aksjonærene mv . i inntektsåret, se rettledningen)

Verdsettelse av aksjene i ikke-børsnoterte aksjeselskaper (sparebanker, se rettledningen)
Selskapets bruttof ormue (ov erf ørt f ra post 420)

Aksjer, aksjedel av  andel i v erdipapirf ond og egenkapitalbev is i norske selskaper (f ull v erdi) (egne aksjer ikke medregnet)

Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsv erdi)

Annen f ormue som ikke er tatt med i post 460 (selskapsf ormue i utlandet)

=

÷Sum gjeld (ov erf ørt f ra post 446)

=

Underskrift
Vi f orsikrer at opply sningene er gitt etter beste skjønn og ov erbev isning og så f ullstendig som det har v ært mulig, og at det med v årt
v itende ikke f innes noe uriktig i dem. Vi er kjent med at det er f orbundet med straf f eansv ar å gi uriktige eller uf ullstendige opply sninger.

Dato Underskrif t

Sum postene 460 - 463

Beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet

Totalt antall aksjer (egne aksjer ikke medregnet)

Nav n på den som signerer oppgav en (som i f olkeregisteret)

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1028

490

460

461

462

463

470

476

480

485

For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i skattemeldingen helt eller delv is bli beny ttet også av  andre
of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6.
Opply sninger om ev t. samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

Fastsettelse av nettoformue (fylles bare ut av formuesskattepliktige selskaper og innretninger)
Selskapets bruttof ormue (ov erf ørt f ra post 420)

Aksjer, aksjedel av  andel i v erdipapirf ond og egenkapitalbev is i norske selskaper (f ull v erdi) (egne aksjer ikke medregnet)

500

501

Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsv erdi)502

=Sum bruttoformue før verdsettingsrabatt505

506 VerdsettingsrabattGrunnlag f or v erdsettingsrabatt

Næringseiendommer
(beregnet utleiev erdi)

Boliger og f lerboligby gninger

Aksjer og aksjedel av  andel
i v erdipapirf ond

Andeler i selskap
med deltakerf astsetting

Drif tsmidler unntatt f aste
eiendommer

Sum =

÷Sum gjeld (overført fra post 446)516

Reduksjon av  gjeld v ed f ormuesf astsettelsen på grunn av  v erdsettingsrabatt på enkelte eiendeler517

Gjeld f ør reduksjon

Bruttof ormue f ør v erdsettingsrabatt

Verdsettingsrabatt

Skattef ri f ormue i utlandet

x

+

Reduksjon av  gjeld på grunn av  skattef ri f ormue i utlandet518

Gjeld f ør reduksjon

Samlede eiendeler basert på bokf ørte v erdier

=Nettoformue 520

2018

=

=

÷

Bokf ørt v erdi av  skattef ri
f ormue i utlandetx

Næringseiendommer
(markedsv erdi)

a 1.

a 2.

b.

c.

d.

e.

f .

519 ÷

Øivind Gundersen

41 180 424

41 180 424

1 643 468

39 536 956

2 000

19 768,48
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Nav n

Beløp Beløp Beløp

Nav n

Orgnr.

Stemme-

retts-

begrens-

ninger

Stemme-

retts-

begrens-

ninger

Stemme-

retts-

begrens-

ninger

Konsernbidrag 2018

Nav n Organisasjonsnr.

Avgitt konsernbidrag
Avgitt til selskap:
Orgnr.

Nav n

Beløp Beløp

Mottatt konsernbidrag
Mottatt fra selskap:

Underskrift
Selskap Rev isor

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1206B.
For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i "Konsernbidrag", RF-1206B, 

helt eller delv is bli beny ttet også av  andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf r. lov  om 

Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger om ev . samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

Hvordan er konsernbidraget ført i skjem aene? (Her gis opply sninger om f øringen i skjemaene med RF-nr., postnr. og beløp)

Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp

Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp

Hvordan er konsernbidraget ført i skjem aene? (Her gis opply sninger om f øringen i skjemaene med RF-nr., postnr. og beløp)

Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp

Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp

Beløp med
skattemessig virkning

Beløp uten
skattemessig virkning

Konsernspiss
Orgnr. Nav n

Gi opplysninger om konserntilknytning mellom giver og mottaker og ev. stemmerettsbegrensninger

Gi opplysninger om konserntilknytning mellom giver og mottaker og ev. stemmerettsbegrensninger

Gi opplysninger om konserntilknytning mellom mottaker og giver og ev. stemmerettsbegrensninger

Gi opplysninger om konserntilknytning mellom mottaker og giver og ev. stemmerettsbegrensninger

Ja

Nei

Stemme-

retts-

begrens-

ninger

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Erv erv stidspunkt

Erv erv stidspunkt

Erv erv stidspunkt

Erv erv stidspunkt

Skjemaet er pliktig vedlegg til RF-1028 og RF-1323 for selskaper som har mottatt eller avgitt konsernbidrag i inntektsåret

RF-1206B

Justert beløp med skattemessig
virkning - finansskattepliktige foretak

Beløp

Orgnr.

Nav n

Beløp BeløpBeløp

Beløp uten
skattemessig virkning

Justert beløp med skattemessig
virkning - finansskattepliktige foretak

Beløp med
skattemessig virkning

Beløp Beløp BeløpOrgnr.

Nav n

Beløp Beløp Beløp

Nav n

Orgnr.

Stemme-

retts-

begrens-

ninger

Stemme-

retts-

begrens-

ninger

Stemme-

retts-

begrens-

ninger

Konsernbidrag 2018

Nav n Organisasjonsnr.

Avgitt konsernbidrag
Avgitt til selskap:
Orgnr.

Nav n

Beløp Beløp

Mottatt konsernbidrag
Mottatt fra selskap:

Underskrift
Selskap Rev isor

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1206B.
For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i "Konsernbidrag", RF-1206B, 

helt eller delv is bli beny ttet også av  andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf r. lov  om 

Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger om ev . samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

Hvordan er konsernbidraget ført i skjem aene? (Her gis opply sninger om f øringen i skjemaene med RF-nr., postnr. og beløp)

Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp

Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp

Hvordan er konsernbidraget ført i skjem aene? (Her gis opply sninger om f øringen i skjemaene med RF-nr., postnr. og beløp)

Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp

Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp Skjema (RF-nr.) Postnr. Beløp

Beløp med
skattemessig virkning

Beløp uten
skattemessig virkning

Konsernspiss
Orgnr. Nav n

Gi opplysninger om konserntilknytning mellom giver og mottaker og ev. stemmerettsbegrensninger

Gi opplysninger om konserntilknytning mellom giver og mottaker og ev. stemmerettsbegrensninger

Gi opplysninger om konserntilknytning mellom mottaker og giver og ev. stemmerettsbegrensninger

Gi opplysninger om konserntilknytning mellom mottaker og giver og ev. stemmerettsbegrensninger

Ja

Nei

Stemme-

retts-

begrens-

ninger

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Erv erv stidspunkt

Erv erv stidspunkt

Erv erv stidspunkt

Erv erv stidspunkt

Skjemaet er pliktig vedlegg til RF-1028 og RF-1323 for selskaper som har mottatt eller avgitt konsernbidrag i inntektsåret

RF-1206B

Justert beløp med skattemessig
virkning - finansskattepliktige foretak

Beløp

Orgnr.

Nav n

Beløp BeløpBeløp

Beløp uten
skattemessig virkning

Justert beløp med skattemessig
virkning - finansskattepliktige foretak

Beløp med
skattemessig virkning

Beløp Beløp BeløpOrgnr.

990885141

Dynam AS

1 391 690

Nomevegen AS

X

1167 2920 1 391 690

1167 2500 320 089

1052 104 1 071 601

1028 252 1 391 690

952587498

Dynam AS

Ernst & Young ASØivind Gundersen

952587498
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Siste innrapporterte utleieinntekt

Kry ss av  f or hv a slags
eiendom dette er

Faktisk utleieinntekt omregnet til årlig utleieinntekt

Har du sv art c i post 132 i f y ller du ikke ut denne
posten. Fy ll i stedet ut post 147.

116 Matrikkelnummer f or 
      hov eddelen av  eiendommen

Organisasjonsnummer

Formue av næringseiendom 2018

Oppgav e Av  i altNav n

Dette skjemaet skal lev eres av  skatty ter eller selskap med deltakerf astsetting som v ed utgangen av  inntektsåret eier næringseiendom. Er selskapet i sin helhet eid
direkte eller indirekte av  et børsnotert selskap eller av  personer eller instiusjoner som er f ritatt f ra skatteplikt etter skattelov en § 2-30, skal ikke skjemaet lev eres. 
Det skal i utgangspunktet lev eres ett skjema per eiendom/matrikkelenhet. Se egen rettledning f or utf y lling av  skjemaet, RF-1099B.

Del I. Opplysninger om næringseiendommen

102 Eiendommens adresse101 Land

Omregning til årlig utleieinntekt

I 
Utleid areal

(ant. kv adratmeter)

II 
Faktisk brutto 

utleieinntekt i året

III 
Omregnet til utleieinntekt 

f or hele året

Kry ss av  f or hv a eiendommen

i hov edsak brukes til

(eiendomsty pe)

Utendørs parkeringsplass Utendørs hav neareal Annen tomt (grunnareal)

Inntekt ved utleie av deler av næringseiendommen
Fy lles bare ut hv is du har sv art b i post 132

utleid

areal
/ x =

samlet

areal
Stipulert utleieinntekt
f or eiendommen

Beløpet f ra post
145 kolonne III

Industri

Verksted Hotell

Lager Butikk/kjøpesenter

Fritidseiendom Annet

Kontor

I 
Kommune

III 
Bruksnummer

IV 
Festenummer

V 
Seksjonsnummer

II 
Gårdsnummer

117 Matrikkelnummer 
      f or tilkny ttede deler 
      av  eiendommen 
      (se rettledningen)

Tilkny ttet 
enhet 1

Tilkny ttet 
enhet 2

Post 116 og 117 f y lles ikke ut f or eiendom i utlandet

Fødselsnummer

Var dette en utleieeiendom v ed utgangen
av  inntektsåret?

120 Ja Nei Sv arer du nei på spørsmålet går du rett til del III i skjemaet. I rettledningen kan du
lese om hv a begrepet utleieiendom bety r i denne sammenhengen her.

Del II. Utleieverdi for utleid næringseiendom
Fy lles bare ut hv is du sv arte ja i post 120

Har du lev ert RF-1098 og f y lt ut del II 

f or både inntektsåret 2016 og 2017?
131

Hv ordan ble utleieeiendommen beny ttet i inntektsåret 2018?132 a) Hele eiendommen
v ar utleid

b) Deler av  eiendommen
v ar utleid

c) Eiendommen v ar
ubeny ttet

Utgjør by gningene utleieeiendommens
hov edf unksjon?

133 Ja Nei Sv arer du ja skal du etterpå f y lle ut post 135.
Sv arer du nei skal du i stedet f y lle ut post 136.

135

136

Her oppgir du leieinntekt f or beby gget og annet areal

145

Inntektsbortfall i hele 2018

147 Fy ll ut denne posten hv is du har sv art c i post 132. Her f ører du sist
innrapporterte utleieinntekt f ra RF-1098.

150

Gjennomsnittlig utleieinntekt
Fy lles bare ut hv is du har sv art ja i post 131 og ikke har sv art c i post 132

Inntektsårets brutto
utleieinntekt

160 Har du sv art a i post 132 f ører du beløpet f ra post 145 kolonne III.
Har du sv art b i post 132 f ører du beløpet f ra post 150 høy re f elt.

Brutto utleieinntekt
f or inntektsåret 2017

161 Se rettledningen

Brutto utleieinntekt
f or inntektsåret 2016

162 Se rettledningen

Sum163 =

Gjennomnsnittlig uteieinntekt167 Her f ører du summen i post 163 div idert på 3

RF-1098B

Eide du eiendommen i sameie
v ed utgangen av  inntektsåret?

118 Ja Nei Sv arer du ja på spørsmålet f y ller du ut eierandelen i post 284.

Var eiendommen under oppf øring
v ed utgangen av  inntektsåret?

119 Ja Nei Sv arer du ja på spørsmålet går du rett til del III i skjemaet.

Ja Nei

Siste innrapporterte utleieinntekt

Kry ss av  f or hv a slags
eiendom dette er

Faktisk utleieinntekt omregnet til årlig utleieinntekt

Har du sv art c i post 132 i f y ller du ikke ut denne
posten. Fy ll i stedet ut post 147.

116 Matrikkelnummer f or 
      hov eddelen av  eiendommen

Organisasjonsnummer

Formue av næringseiendom 2018

Oppgav e Av  i altNav n

Dette skjemaet skal lev eres av  skatty ter eller selskap med deltakerf astsetting som v ed utgangen av  inntektsåret eier næringseiendom. Er selskapet i sin helhet eid
direkte eller indirekte av  et børsnotert selskap eller av  personer eller instiusjoner som er f ritatt f ra skatteplikt etter skattelov en § 2-30, skal ikke skjemaet lev eres. 
Det skal i utgangspunktet lev eres ett skjema per eiendom/matrikkelenhet. Se egen rettledning f or utf y lling av  skjemaet, RF-1099B.

Del I. Opplysninger om næringseiendommen

102 Eiendommens adresse101 Land

Omregning til årlig utleieinntekt

I 
Utleid areal

(ant. kv adratmeter)

II 
Faktisk brutto 

utleieinntekt i året

III 
Omregnet til utleieinntekt 

f or hele året

Kry ss av  f or hv a eiendommen

i hov edsak brukes til

(eiendomsty pe)

Utendørs parkeringsplass Utendørs hav neareal Annen tomt (grunnareal)

Inntekt ved utleie av deler av næringseiendommen
Fy lles bare ut hv is du har sv art b i post 132

utleid

areal
/ x =

samlet

areal
Stipulert utleieinntekt
f or eiendommen

Beløpet f ra post
145 kolonne III

Industri

Verksted Hotell

Lager Butikk/kjøpesenter

Fritidseiendom Annet

Kontor

I 
Kommune

III 
Bruksnummer

IV 
Festenummer

V 
Seksjonsnummer

II 
Gårdsnummer

117 Matrikkelnummer 
      f or tilkny ttede deler 
      av  eiendommen 
      (se rettledningen)

Tilkny ttet 
enhet 1

Tilkny ttet 
enhet 2

Post 116 og 117 f y lles ikke ut f or eiendom i utlandet

Fødselsnummer

Var dette en utleieeiendom v ed utgangen
av  inntektsåret?

120 Ja Nei Sv arer du nei på spørsmålet går du rett til del III i skjemaet. I rettledningen kan du
lese om hv a begrepet utleieiendom bety r i denne sammenhengen her.

Del II. Utleieverdi for utleid næringseiendom
Fy lles bare ut hv is du sv arte ja i post 120

Har du lev ert RF-1098 og f y lt ut del II 

f or både inntektsåret 2016 og 2017?
131

Hv ordan ble utleieeiendommen beny ttet i inntektsåret 2018?132 a) Hele eiendommen
v ar utleid

b) Deler av  eiendommen
v ar utleid

c) Eiendommen v ar
ubeny ttet

Utgjør by gningene utleieeiendommens
hov edf unksjon?

133 Ja Nei Sv arer du ja skal du etterpå f y lle ut post 135.
Sv arer du nei skal du i stedet f y lle ut post 136.

135

136

Her oppgir du leieinntekt f or beby gget og annet areal

145

Inntektsbortfall i hele 2018

147 Fy ll ut denne posten hv is du har sv art c i post 132. Her f ører du sist
innrapporterte utleieinntekt f ra RF-1098.

150

Gjennomsnittlig utleieinntekt
Fy lles bare ut hv is du har sv art ja i post 131 og ikke har sv art c i post 132

Inntektsårets brutto
utleieinntekt

160 Har du sv art a i post 132 f ører du beløpet f ra post 145 kolonne III.
Har du sv art b i post 132 f ører du beløpet f ra post 150 høy re f elt.

Brutto utleieinntekt
f or inntektsåret 2017

161 Se rettledningen

Brutto utleieinntekt
f or inntektsåret 2016

162 Se rettledningen

Sum163 =

Gjennomnsnittlig uteieinntekt167 Her f ører du summen i post 163 div idert på 3

RF-1098B

Eide du eiendommen i sameie
v ed utgangen av  inntektsåret?

118 Ja Nei Sv arer du ja på spørsmålet f y ller du ut eierandelen i post 284.

Var eiendommen under oppf øring
v ed utgangen av  inntektsåret?

119 Ja Nei Sv arer du ja på spørsmålet går du rett til del III i skjemaet.

Ja Nei

X

3 077 618

1 732

990885141

X

Nomevegen 40

1

X

2 784 158

Norge

Nomevegen AS

8 859 419

2 953 140

1704

3 077 6183 077 618

X

X

X

220

1

Skien

2 997 643

X
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Beregnet utleiev erdi f or ikke-utleid næringseindom

Eiendomsty pe

Del III. Utleieverdi for ikke-utleid norsk næringseiendom
Sv arte du ja i post 119 eller nei i post 120 f y ller du ut disse postene

273 Industri

Verksted

Lager

Hotell

Butikk/kjøpesenter

Eiendom hv or tomt/grunnareal
utgjør eiendommens hov edf unksjon

Kontor

Annet

276

Eiendommens areal i
kv adratmeter X 0,9

= Beregnet
utleiev erdiKalkulasjonsf aktor

Beregnet kv adratmeterleie og kalkulasjonsf aktoren f inner du på skatteetaten.no/naeringseiendom

X Beregnet
kv adratmeterleie

Beregnet utleiev erdi
f or utleid næringseiendom

Beregnet utleieverdi

176 Sjekk mot post 131 og 132 f or å f inne hv ilken post du skal hente brutto utleieinntekt som skal stå ov er brøkstreken f ra:
- Sv arte du c i post 132 f ører du beløpet f ra post 147
- Ellers av gjør også hv a du sv arte i post 132 hv a du skal f øre: 
- Sv arte du ja i post 131, hent beløpet f ra post 167
- Sv arte du nei i post 131 og a i post 132, f ører du beløpet f ra post 145 kolonne III
- Sv arte du nei i post 131 og b i post 132, f ører du beløpet f ra post 150 høy re f elt

Brutto utleieinntekt - hent beløpet f ra
post 145, 147, 150 eller 167 X 0,9

Kalkulasjonsf aktor
= Beregnet

utleiev erdi

Kalkulasjonsf aktoren f inner du på skatteetaten.no/naeringseiendom

Beregnet utleiev erdi f or ikke-utleid næringseindom

Eiendomsty pe

Del III. Utleieverdi for ikke-utleid norsk næringseiendom
Sv arte du ja i post 119 eller nei i post 120 f y ller du ut disse postene

273 Industri

Verksted

Lager

Hotell

Butikk/kjøpesenter

Eiendom hv or tomt/grunnareal
utgjør eiendommens hov edf unksjon

Kontor

Annet

276

Eiendommens areal i
kv adratmeter X 0,9

= Beregnet
utleiev erdiKalkulasjonsf aktor

Beregnet kv adratmeterleie og kalkulasjonsf aktoren f inner du på skatteetaten.no/naeringseiendom

X Beregnet
kv adratmeterleie

Beregnet utleiev erdi
f or utleid næringseiendom

Beregnet utleieverdi

176 Sjekk mot post 131 og 132 f or å f inne hv ilken post du skal hente brutto utleieinntekt som skal stå ov er brøkstreken f ra:
- Sv arte du c i post 132 f ører du beløpet f ra post 147
- Ellers av gjør også hv a du sv arte i post 132 hv a du skal f øre: 
- Sv arte du ja i post 131, hent beløpet f ra post 167
- Sv arte du nei i post 131 og a i post 132, f ører du beløpet f ra post 145 kolonne III
- Sv arte du nei i post 131 og b i post 132, f ører du beløpet f ra post 150 høy re f elt

Brutto utleieinntekt - hent beløpet f ra
post 145, 147, 150 eller 167 X 0,9

Kalkulasjonsf aktor
= Beregnet

utleiev erdi

Kalkulasjonsf aktoren f inner du på skatteetaten.no/naeringseiendom

2 953 140
38 519 217

0,069
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Verdien f ra post 288 eller maksimalgrensen i post 290 høy re f elt

Beregnet v erdi av  næringseiendom

Beregnet utleiev erdi f ra post 280 eller
post 283 høy re f elt

Maksimalgrense f or v erdi
av  næringseiendommen

Beregnet utleiev erdi

Eiendommens
markedsv erdi

Underskrift
Dato Underskrif t

Fastsatt med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t.

Maksimalgrense for verdi av næringseiendommen

96 %X =

Posten f y lles bare ut hv is du kan dokumentere at v erdien du har beregnet i post 288 er høy ere enn 96 % av  eiendommens markedsv erdi

Del IV. Formuesverdi for næringseiendommen
Del IV skal f y lles ut av  alle

Beregnet verdi av næringseiendom

280 Her f ører du hele utleiev erdien f ra post 176 eller 276

290

Beregnet utleiev erdi f or
eiendom under oppf øring

283

Andel av
f erdigstilt eiendom % =

Har du sv art ja i post 119 f y ller du ut denne posten. Verdien utgjør en
f orholdsmessig andel av  anslått utleiev erdi av  f erdigstilt eiendom.

XBeløp f ra post 280

284 X Eierandel % =

288 =

Eierandel %X

RF-1028 Skattemelding f or f ormues -og inntektsskatt - aksjeselskaper mv . Har du dokumentert markedsv erdien, sammenlikner du v erdien i post 288 med 
v erdien i post 290 høy re f elt. Er v erdien i post 290 høy re f elt lav est, skal ikke-
børsnoterte aksjeselskap ov erf øre denne v erdien til skattemeldingen (96 %). 
Selskaper og innretninger som er f ormuesskattepliktige skal i disse tilf ellene 
ov erf øre v erdien i post 290 v enstre f elt (dv s 100 % av  v erdien korrigert f or 
eierandelen) til skattemeldingen. Ellers f ører du v erdien f ra post 284 høy re f elt 
i post 401A eller 401E i skattemeldingen.

RF-1215 Selskapsmelding f or selskap med deltakerf astsetting Har du dokumentert markedsv erdien, sammenlikner du v erdien i post 288
med v erdien i post 290 høy re f elt. Er v erdien i post 290 høy re f elt lav est, f ører
du denne i selskapsmeldingen. Ellers f ører du v erdien f ra post 288
i post 510A eller 510E i selskapsmeldingen.

Formuesverdi for personlige skattepliktige

295 =

Fradrag f or 20 % v erdsettingssrabatt286 ÷Posten f y lles ut bare av  personlige skattepliktige
og selskaper og innretninger med f ormuesskatteplikt

Beløpet ov erf øres til
- post 4.3.5 eller 4.6.1 i RF-1030 Skattemelding f or f ormues- og inntektsskatt - personlig næringsdriv ende mv .
- post 4.3.5 eller 4.6.1 i RF-1030 Skattemelding f or f ormues- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister

Verdien f ra post 288 eller maksimalgrensen i post 290 høy re f elt

Beregnet v erdi av  næringseiendom

Beregnet utleiev erdi f ra post 280 eller
post 283 høy re f elt

Maksimalgrense f or v erdi
av  næringseiendommen

Beregnet utleiev erdi

Eiendommens
markedsv erdi

Underskrift
Dato Underskrif t

Fastsatt med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t.

Maksimalgrense for verdi av næringseiendommen

96 %X =

Posten f y lles bare ut hv is du kan dokumentere at v erdien du har beregnet i post 288 er høy ere enn 96 % av  eiendommens markedsv erdi

Del IV. Formuesverdi for næringseiendommen
Del IV skal f y lles ut av  alle

Beregnet verdi av næringseiendom

280 Her f ører du hele utleiev erdien f ra post 176 eller 276

290

Beregnet utleiev erdi f or
eiendom under oppf øring

283

Andel av
f erdigstilt eiendom % =

Har du sv art ja i post 119 f y ller du ut denne posten. Verdien utgjør en
f orholdsmessig andel av  anslått utleiev erdi av  f erdigstilt eiendom.

XBeløp f ra post 280

284 X Eierandel % =

288 =

Eierandel %X

RF-1028 Skattemelding f or f ormues -og inntektsskatt - aksjeselskaper mv . Har du dokumentert markedsv erdien, sammenlikner du v erdien i post 288 med 
v erdien i post 290 høy re f elt. Er v erdien i post 290 høy re f elt lav est, skal ikke-
børsnoterte aksjeselskap ov erf øre denne v erdien til skattemeldingen (96 %). 
Selskaper og innretninger som er f ormuesskattepliktige skal i disse tilf ellene 
ov erf øre v erdien i post 290 v enstre f elt (dv s 100 % av  v erdien korrigert f or 
eierandelen) til skattemeldingen. Ellers f ører du v erdien f ra post 284 høy re f elt 
i post 401A eller 401E i skattemeldingen.

RF-1215 Selskapsmelding f or selskap med deltakerf astsetting Har du dokumentert markedsv erdien, sammenlikner du v erdien i post 288
med v erdien i post 290 høy re f elt. Er v erdien i post 290 høy re f elt lav est, f ører
du denne i selskapsmeldingen. Ellers f ører du v erdien f ra post 288
i post 510A eller 510E i selskapsmeldingen.

Formuesverdi for personlige skattepliktige

295 =

Fradrag f or 20 % v erdsettingssrabatt286 ÷Posten f y lles ut bare av  personlige skattepliktige
og selskaper og innretninger med f ormuesskatteplikt

Beløpet ov erf øres til
- post 4.3.5 eller 4.6.1 i RF-1030 Skattemelding f or f ormues- og inntektsskatt - personlig næringsdriv ende mv .
- post 4.3.5 eller 4.6.1 i RF-1030 Skattemelding f or f ormues- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister

38 519 217

38 519 217

38 519 217

100 38 519 217

Øivind Gundersen

Nomev egen AS   990885141    Bil nr 5   1098-3



Avstemming av egenkapital 2018

Dif f eransen mellom av satt/f orv entet utby tte v ed årsoppgjøret i 2017 og utdelt utby tte i 2018

Nav n Organisasjonsnr.

Egenkapital 31.12 f orrige år

Årsresultat

Av satt utby tte f or 2018 f or f oretak som bruker norsk regnskapslov giv ning, eller f orv entet utby tte
oppgitt i noter i årsregnskapet f or 2017 som ble utdelt i 2018 f or IFRS-f oretak

-

Mottatt konsernbidrag +

Av gitt konsernbidrag -

Kontantinnskudd +

Tingsinnskudd +

Nedsettelse av  aksjekapital og utdeling av  ov erkurs - kontanter -

Gjeldsettergiv else +

Kjøp av  egne aksjer -

Prinsippendringer og korreksjoner - spesif iseres i tabell på side 2

Andre endringer

Egenkapital 31.12

Nedsettelse av  aksjekapital og utdeling av  ov erkurs - andre eiendeler -

Salg av  egne aksjer +

Fødselsnr.

Hvem skal levere skjemaet?

Gjeld konv ertert til aksjekapital +

100A

101

102A

103

104

105

106

107

108

110

111

112

100B

114

115

116

150

Egenkapital 01.01 =100C

Skjemaet er pliktig v edlegg til næringsoppgav e 2 (RF-1167), næringsoppgav e 4 (RF-1173), næringsoppgav e 6 (RF-1501),

næringsoppgav e 7 (RF-1503) og Skattemelding f or selskap som omf attes av  petroleumsskattelov en § 1 (RF-1323).

Foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgav e 2, 4, 6, 7 eller RF-1323, eller f riv illig bruker næringsoppgav e 2, skal f y lle ut side 1 og 2. 

Enkeltpersonf oretak og selskap med deltakerf astsetting f y ller bare ut side 2. 

Aksjeselskap, allmennaksjeselskap mv., avstemming av egenkapital

RF-1052B

Tilleggsutby tte i løpet av  året, basert på sist f astsatte regnskap -102B

Ekstraordinært utby tte i løpet av  året, basert på årets regnskap -102C

Avstemming av egenkapital 2018

Dif f eransen mellom av satt/f orv entet utby tte v ed årsoppgjøret i 2017 og utdelt utby tte i 2018

Nav n Organisasjonsnr.

Egenkapital 31.12 f orrige år

Årsresultat

Av satt utby tte f or 2018 f or f oretak som bruker norsk regnskapslov giv ning, eller f orv entet utby tte
oppgitt i noter i årsregnskapet f or 2017 som ble utdelt i 2018 f or IFRS-f oretak

-

Mottatt konsernbidrag +

Av gitt konsernbidrag -

Kontantinnskudd +

Tingsinnskudd +

Nedsettelse av  aksjekapital og utdeling av  ov erkurs - kontanter -

Gjeldsettergiv else +

Kjøp av  egne aksjer -

Prinsippendringer og korreksjoner - spesif iseres i tabell på side 2

Andre endringer

Egenkapital 31.12

Nedsettelse av  aksjekapital og utdeling av  ov erkurs - andre eiendeler -

Salg av  egne aksjer +

Fødselsnr.

Hvem skal levere skjemaet?

Gjeld konv ertert til aksjekapital +

100A

101

102A

103

104

105

106

107

108

110

111

112

100B

114

115

116

150

Egenkapital 01.01 =100C

Skjemaet er pliktig v edlegg til næringsoppgav e 2 (RF-1167), næringsoppgav e 4 (RF-1173), næringsoppgav e 6 (RF-1501),

næringsoppgav e 7 (RF-1503) og Skattemelding f or selskap som omf attes av  petroleumsskattelov en § 1 (RF-1323).

Foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgav e 2, 4, 6, 7 eller RF-1323, eller f riv illig bruker næringsoppgav e 2, skal f y lle ut side 1 og 2. 

Enkeltpersonf oretak og selskap med deltakerf astsetting f y ller bare ut side 2. 

Aksjeselskap, allmennaksjeselskap mv., avstemming av egenkapital

RF-1052B

Tilleggsutby tte i løpet av  året, basert på sist f astsatte regnskap -102B

Ekstraordinært utby tte i løpet av  året, basert på årets regnskap -102C

Nomevegen AS 990885141

23 756 016

966 709

1 071 601

23 651 124

23 756 016

Nomev egen AS   990885141    Bil nr 1   1052-1



Prinsippendringer og korreksjoner jf. post 100B

2018

Kontantuttak

Uttak av  drif tsmidler

Uttak av  v arer og tjenester

Bolig i næringsby gg

Ly s og v arme priv at

Kostnader til elektronisk kommunikasjon

Div erse andre priv ate kostnader

Skatter

Priv at bruk av  næringsbil

Premie til egen sy ke- og uly kkesf orsikring

Premie til tilleggstry gd f or sy kepenger

Sum  privatkonto (overføres til post 302)

Egenkapital 31.12 f orrige år

Årsresultat  (post 9200 i RF 1167)

Priv atkonto, (post 450 nedenf or)

Kontantinnskudd

Tingsinnskudd

Fradragsf ørte kostnader etter sats v ed bruk av  priv atbil i næring

Prinsippendringer

Andre egenkapitalkorreksjoner

Egenkapital 31.12

Dato Underskrif t

Underskrift

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1052B
For å samle og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i dette skjema,

RF-1052B, helt eller delv is bli beny ttet også av  andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de

samme opply sningene, jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger om ev entuell samordning kan

f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

-

+

+

+

300

301

302

303

304

305

306

307

350

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

450

Post nr i næringsoppgaven Beløp per 31.12 forrige år Endring Ny verdi per 01.01

Sum

Herav utsatt skatt

Netto endring til post 100B =

Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting,
avstemming av egenkapital

Spesifikasjon av privatkonto for enkeltpersonforetak og
selskap med deltakerfastsetting

Fastsatt med hjemmel i skattef orv altningslov en

§ 8-2 og § 8-15 med f orskrif t.

Prinsippendringer og korreksjoner jf. post 100B

2018

Kontantuttak

Uttak av  drif tsmidler

Uttak av  v arer og tjenester

Bolig i næringsby gg

Ly s og v arme priv at

Kostnader til elektronisk kommunikasjon

Div erse andre priv ate kostnader

Skatter

Priv at bruk av  næringsbil

Premie til egen sy ke- og uly kkesf orsikring

Premie til tilleggstry gd f or sy kepenger

Sum  privatkonto (overføres til post 302)

Egenkapital 31.12 f orrige år

Årsresultat  (post 9200 i RF 1167)

Priv atkonto, (post 450 nedenf or)

Kontantinnskudd

Tingsinnskudd

Fradragsf ørte kostnader etter sats v ed bruk av  priv atbil i næring

Prinsippendringer

Andre egenkapitalkorreksjoner

Egenkapital 31.12

Dato Underskrif t

Underskrift

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1052B
For å samle og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i dette skjema,

RF-1052B, helt eller delv is bli beny ttet også av  andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de

samme opply sningene, jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger om ev entuell samordning kan

f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

-

+

+

+

300

301

302

303

304

305

306

307

350

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

450

Post nr i næringsoppgaven Beløp per 31.12 forrige år Endring Ny verdi per 01.01

Sum

Herav utsatt skatt

Netto endring til post 100B =

Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting,
avstemming av egenkapital

Spesifikasjon av privatkonto for enkeltpersonforetak og
selskap med deltakerfastsetting

Fastsatt med hjemmel i skattef orv altningslov en

§ 8-2 og § 8-15 med f orskrif t.

Øivind Gundersen

Nomev egen AS   990885141    Bil nr 1   1052-2



Årets anskaffelser og salg av ikke avskrivbare driftsmidler

Kundef ordringer per 31.12.201820182017

20172018

Næringsoppgave 2 for 2018

Påly dende kundef ordringer og ikke f akturerte drif tsinntekter

Foretaksopplysninger

Nav n

Forretningsadresse

Postnummer og poststed

Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner

Varelager

Varer under tilv irkning

Råv arer og innkjøpte halv f abrikata

Ferdige egentilv irkede v arer

Innkjøpte v arer f or v ideresalg

Sum verdi av varelager

Skattemessig v erdi
31.12.2017

Regnskapsmessig v erdi
31.12.2017 (post 1400)

Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg

 0230 Salgsinntekter  0240 Varekostnad  0250 Bruttof ortjeneste

Regnskapsperiode Fra Til

FødselsnummerOrganisasjonsnummer
Antall årsv erk i 

regnskapsåret

Skattemessig v erdi kundef ordringer (post 0410 ÷ post 0420)

Konstaterte tap på kundef ordringer

Kredittsalg

x 4 x+

+

Hvilke regler er benyttet ved 
utarbeidelsen av årsregnskapet?

Næring
(v irksomhetens art)

Skattemessig v erdi
31.12.2018

Regnskapsmessig v erdi
31.12.2018 (post 1400)

Andre f ordringer, herunder f ordringer på konsernselskap, ansatte, eiere o.l. til påly dende

Sum skattemessig v erdi på f ordringer

Ny etablert v irksomhet i 2016 eller senere?

+ ++ +

+ ++ +

+ ++ +

= == =

÷ =

÷ ÷

= =

+ +

= =

For samvirkeforetak

Skattepliktig næringsinntekt 0320 Skattepliktig næringsinntekt f ra omsetning
        med egne medlemmer

Ja Nei

Buskap

Selv produserte v arer som 
skal ny ttes i egen produksjon

Kun for 
jordbruk

+

+

+

+

+

+

+

+

IFRS

Regnskapslov ens
alminnelige regler

Er bokf øringsv alutaen en annen enn
norske kroner, jf . bokf øringsf orskrif ten § 4-2?

Ty pe v aluta(er)

Har f oretaket årsregnskaps-
plikt etter regnskapslov en?

Ja Nei

0110 

0120

0130 

0140 

0150 

0160

0170

0310

0410

0420

0430

0440

0450

For aks jes els kap og andre foretak s om utarbeider års regns kap etter regns kaps lov en eller IFRS. Beløpene oppgis  i hele kroner.
Det v is es  til egen rettledning (RF-1168) til hjelp v ed utfy lling av  s kjemaet. Skjemaet er v edlegg til s kattemeldingen/s els kaps meldingen.

Forskning, utv ikling og
andre immatr. eiendeler

Tomter og andre 
grunnareal

Boliger inkl.
boligtomter

 Anskaf f else Salg

20182017

0510

0530

0540

Ja Nei

Forenklet IFRSRegnskapslov ens regler
f or små f oretak

God regnskapsskikk
f or ideelle organisasjoner

Utregning av skattemessig verdi på fordringer

RF-1167B

Revisor og regnskapsfører
Er f oretaket rev isjonspliktig?

Rev isors
nav n Adresse

Rev isors
org.nr.

Rev isorselskapets
nav n

Postnr.
/-sted

Regnskapsf ørers
nav n

Forretningsadresse

Hv em har f y lt ut næringsoppgav en?

Regnskapsf ørers
org.nr.

Er den løpende bokf øringen utf ørt 
av  ekstern regnskapsf ører?

Ja Nei

Valgt bort rev isjonJa Nei

Valgt rev isor/ekstern regnskapsf ører som har 
utf ørt den løpende bokf øringen gjennom året

Foretaket selv Annen - oppgi hv em

Nav nOrg.nr.

 Anskaf f else Salg

Postnr.
/-sted

Postnr.
/-sted

Årets anskaffelser og salg av ikke avskrivbare driftsmidler

Kundef ordringer per 31.12.201820182017

20172018

Næringsoppgave 2 for 2018

Påly dende kundef ordringer og ikke f akturerte drif tsinntekter

Foretaksopplysninger

Nav n

Forretningsadresse

Postnummer og poststed

Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner

Varelager

Varer under tilv irkning

Råv arer og innkjøpte halv f abrikata

Ferdige egentilv irkede v arer

Innkjøpte v arer f or v ideresalg

Sum verdi av varelager

Skattemessig v erdi
31.12.2017

Regnskapsmessig v erdi
31.12.2017 (post 1400)

Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg

 0230 Salgsinntekter  0240 Varekostnad  0250 Bruttof ortjeneste

Regnskapsperiode Fra Til

FødselsnummerOrganisasjonsnummer
Antall årsv erk i 

regnskapsåret

Skattemessig v erdi kundef ordringer (post 0410 ÷ post 0420)

Konstaterte tap på kundef ordringer

Kredittsalg

x 4 x+

+

Hvilke regler er benyttet ved 
utarbeidelsen av årsregnskapet?

Næring
(v irksomhetens art)

Skattemessig v erdi
31.12.2018

Regnskapsmessig v erdi
31.12.2018 (post 1400)

Andre f ordringer, herunder f ordringer på konsernselskap, ansatte, eiere o.l. til påly dende

Sum skattemessig v erdi på f ordringer

Ny etablert v irksomhet i 2016 eller senere?

+ ++ +

+ ++ +

+ ++ +

= == =

÷ =

÷ ÷

= =

+ +

= =

For samvirkeforetak

Skattepliktig næringsinntekt 0320 Skattepliktig næringsinntekt f ra omsetning
        med egne medlemmer

Ja Nei

Buskap

Selv produserte v arer som 
skal ny ttes i egen produksjon

Kun for 
jordbruk

+

+

+

+

+

+

+

+

IFRS

Regnskapslov ens
alminnelige regler

Er bokf øringsv alutaen en annen enn
norske kroner, jf . bokf øringsf orskrif ten § 4-2?

Ty pe v aluta(er)

Har f oretaket årsregnskaps-
plikt etter regnskapslov en?

Ja Nei

0110 

0120

0130 

0140 

0150 

0160

0170

0310

0410

0420

0430

0440

0450

For aks jes els kap og andre foretak s om utarbeider års regns kap etter regns kaps lov en eller IFRS. Beløpene oppgis  i hele kroner.
Det v is es  til egen rettledning (RF-1168) til hjelp v ed utfy lling av  s kjemaet. Skjemaet er v edlegg til s kattemeldingen/s els kaps meldingen.

Forskning, utv ikling og
andre immatr. eiendeler

Tomter og andre 
grunnareal

Boliger inkl.
boligtomter

 Anskaf f else Salg

20182017

0510

0530

0540

Ja Nei

Forenklet IFRSRegnskapslov ens regler
f or små f oretak

God regnskapsskikk
f or ideelle organisasjoner

Utregning av skattemessig verdi på fordringer

RF-1167B

Revisor og regnskapsfører
Er f oretaket rev isjonspliktig?

Rev isors
nav n Adresse

Rev isors
org.nr.

Rev isorselskapets
nav n

Postnr.
/-sted

Regnskapsf ørers
nav n

Forretningsadresse

Hv em har f y lt ut næringsoppgav en?

Regnskapsf ørers
org.nr.

Er den løpende bokf øringen utf ørt 
av  ekstern regnskapsf ører?

Ja Nei

Valgt bort rev isjonJa Nei

Valgt rev isor/ekstern regnskapsf ører som har 
utf ørt den løpende bokf øringen gjennom året

Foretaket selv Annen - oppgi hv em

Nav nOrg.nr.

 Anskaf f else Salg

Postnr.
/-sted

Postnr.
/-sted

Rødmyrlia 2

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

990885141

Nomevegen AS

183 182 173 641

183 182 173 641

983338917

X

X

3740 SKIEN

AZETS INSIGHT AS
Kanalveien 52 5068 BERGEN

X

X

X

X X

976389387

010118 311218

Ernst & Young AS
Dronning Eufemias gate 6 0191 OSLOOdd Knustad

Nomev egen AS   990885141    Bil nr 2   1167-1



Tap v ed realisasjon av  aksjer,
egenkap.bev is og f ondsandeler 

Tap på f ordringer

Tap v ed av gang av
f inansielle anleggsmidler

Gev inst v ed av gang av
f inansielle anleggsmidler

Gev inst v ed av gang av  immatr.
eiendeler og v arige drif tsmidler

Andre resultatkomponenter
f or IFRS-f oretak

Resultatregnskap ( i hele NOK) 2018

Verdired. av  f inans. instru-
menter v urd. til v irkelig v erdi

Salgsinntekt og uttak,
av gif tspliktig

Forsikring og av gif ter på
 transportmidler

Salgsinntekt og uttak,
av gif tsf ri

Vedlikehold mv .
transportmidler

Salgsinntekt og uttak
utenf or merv erdiav gif tslov en

Reise-, diett- og bilgodt-
gjørelse (opply sningspliktig)

Spesielle of f entlige av gif ter 
v edrørende salg

Reise- og diettkostnader 
(ikke opply sningspliktig)

Of f entlig tilskudd/ref usjon

Annen kostnad

Leieinntekt f ast eiendom

Prov isjonskostnad

Annen leieinntekt

Prov isjonsinntekt

Tap v ed av gang av  immatr.
eiendeler og v arige drif tsmidler

Kontingenter

Annen drif tsrelatert
inntekt

Forsikringspremie

Garanti- og serv icekostnad

Sum driftsinntekter

Lisens, patentkostnad
og roy alty

Varekostnad

Beholdn.endring av  v arer under
tilv irkning og f erdig tilv . v arer

Fremmedy telse og 
underentreprise

Beholdn.endring av  egen-
tilv irkede anleggsmidler ÷ ÷

Lønn, f eriepenger mv .

Sum driftskostnader

Annen opply sningspliktig 
godtgjørelse

Netto positiv  resultatandel 
v edr. inv est. i DS,TS og FKV

Arbeidsgiv erav gif t

Renteinntekt f ra f oretak i
samme konsern

Opply sningspliktig
pensjonskostnad

Annen renteinntekt

Arbeidsgodtgjørelse til
eiere i ANS mv .

Valutagev inst (agio)

Annen personalkostnad

Av skriv ning på v arige dr.m. 
og immaterielle eiendeler

Verdiøkn. av  f inans. instru-
menter v urd. til v irkelig v erdi

Frakt og transportkostnad 
v edrørende salg

Nedskriv ning av  f inansielle
eiendeler

Energi, brensel mv .
v edrørende produksjon

Rentekostnad til f oretak i
samme konsern

Leie lokale Annen rentekostnad

Ly s, v arme Valutatap (disagio)

Renov asjon, v ann, av løp,
renhold mv .

 Ordinært resultat

Leie maskiner, inv entar,
transportmidler o.l.

Betalbar skatt

Verktøy , inv entar mv . som
ikke skal aktiv eres

Reparasjon og annet 
v edlikehold

Endring utsatt skatt/
skattef ordel

Salgs- og reklamekostnader

Ekstraordinær inntekt

Fremmed tjeneste (regnskap
rev .hon., rådgiv ning o.l.)

Ekstraordinær kostnad

Elektronisk kommunikasjon,
porto mv .

Driv stof f  transportmidler

2018 2017

Endring uopptjent inntekt

Nedskriv ning på v arige dr.m. 
og immaterielle eiendeler

Representasjonskostnader

Ordinært resultat før 
skattekostnad

Betalbar skatt

Endring utsatt skatt/
skattef ordel

 Årsresultat/Totalresultat

Priv at bruk av  næringsbil ÷ ÷

Driftsresultat

Reparasjon og v edlikehold
by gning

Bilkostnader, bruk av
priv at bil i næring

Sum finansinntekter

Netto neg. resultatandel v edr.
inv estering i DS, TS og FKV

Sum finanskostnader

Verdiendringer inv esterings-
eiendommer

Verdiendringer biologiske
eiendeler

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3695

3700

3850

3870

3900

9000

4005

4295

4500

4995

5000

5300

5400

5420

5600

5900

6000

6050

6100

6200

6300

6340

6395

6400

6500

6600

6695

6700

6995

7000

7020

7040

7080

7099

7155

7165

7295

7330

7370

7490

7500

7565

7600

7700

7880

9010

8030

8005

9050

8050

8060

8080

9060

8006

8100

8115

8130

8150

8160

9070

9100

8300

8320

9150

8400

8500

8600

8620

9200

÷ ÷

2018 2017

Inntekt av  andre 
inv esteringer/utby tte

8090

8910

3880

3885

7885

7830

8174

Annen f inanskostnad8179

Gev inst v /realisasjon av  aksjer,
egenkap.bev is og f ondsandeler

8074

Annen f inansinntekt8079

Tap v ed realisasjon av  aksjer,
egenkap.bev is og f ondsandeler 

Tap på f ordringer

Tap v ed av gang av
f inansielle anleggsmidler

Gev inst v ed av gang av
f inansielle anleggsmidler

Gev inst v ed av gang av  immatr.
eiendeler og v arige drif tsmidler

Andre resultatkomponenter
f or IFRS-f oretak

Resultatregnskap ( i hele NOK) 2018

Verdired. av  f inans. instru-
menter v urd. til v irkelig v erdi

Salgsinntekt og uttak,
av gif tspliktig

Forsikring og av gif ter på
 transportmidler

Salgsinntekt og uttak,
av gif tsf ri

Vedlikehold mv .
transportmidler

Salgsinntekt og uttak
utenf or merv erdiav gif tslov en

Reise-, diett- og bilgodt-
gjørelse (opply sningspliktig)

Spesielle of f entlige av gif ter 
v edrørende salg

Reise- og diettkostnader 
(ikke opply sningspliktig)

Of f entlig tilskudd/ref usjon

Annen kostnad

Leieinntekt f ast eiendom

Prov isjonskostnad

Annen leieinntekt

Prov isjonsinntekt

Tap v ed av gang av  immatr.
eiendeler og v arige drif tsmidler

Kontingenter

Annen drif tsrelatert
inntekt

Forsikringspremie

Garanti- og serv icekostnad

Sum driftsinntekter

Lisens, patentkostnad
og roy alty

Varekostnad

Beholdn.endring av  v arer under
tilv irkning og f erdig tilv . v arer

Fremmedy telse og 
underentreprise

Beholdn.endring av  egen-
tilv irkede anleggsmidler ÷ ÷

Lønn, f eriepenger mv .

Sum driftskostnader

Annen opply sningspliktig 
godtgjørelse

Netto positiv  resultatandel 
v edr. inv est. i DS,TS og FKV

Arbeidsgiv erav gif t

Renteinntekt f ra f oretak i
samme konsern

Opply sningspliktig
pensjonskostnad

Annen renteinntekt

Arbeidsgodtgjørelse til
eiere i ANS mv .

Valutagev inst (agio)

Annen personalkostnad

Av skriv ning på v arige dr.m. 
og immaterielle eiendeler

Verdiøkn. av  f inans. instru-
menter v urd. til v irkelig v erdi

Frakt og transportkostnad 
v edrørende salg

Nedskriv ning av  f inansielle
eiendeler

Energi, brensel mv .
v edrørende produksjon

Rentekostnad til f oretak i
samme konsern

Leie lokale Annen rentekostnad

Ly s, v arme Valutatap (disagio)

Renov asjon, v ann, av løp,
renhold mv .

 Ordinært resultat

Leie maskiner, inv entar,
transportmidler o.l.

Betalbar skatt

Verktøy , inv entar mv . som
ikke skal aktiv eres

Reparasjon og annet 
v edlikehold

Endring utsatt skatt/
skattef ordel

Salgs- og reklamekostnader

Ekstraordinær inntekt

Fremmed tjeneste (regnskap
rev .hon., rådgiv ning o.l.)

Ekstraordinær kostnad

Elektronisk kommunikasjon,
porto mv .

Driv stof f  transportmidler

2018 2017

Endring uopptjent inntekt

Nedskriv ning på v arige dr.m. 
og immaterielle eiendeler

Representasjonskostnader

Ordinært resultat før 
skattekostnad

Betalbar skatt

Endring utsatt skatt/
skattef ordel

 Årsresultat/Totalresultat

Priv at bruk av  næringsbil ÷ ÷

Driftsresultat

Reparasjon og v edlikehold
by gning

Bilkostnader, bruk av
priv at bil i næring

Sum finansinntekter

Netto neg. resultatandel v edr.
inv estering i DS, TS og FKV

Sum finanskostnader

Verdiendringer inv esterings-
eiendommer

Verdiendringer biologiske
eiendeler

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3695

3700

3850

3870

3900

9000

4005

4295

4500

4995

5000

5300

5400

5420

5600

5900

6000

6050

6100

6200

6300

6340

6395

6400

6500

6600

6695

6700

6995

7000

7020

7040

7080

7099

7155

7165

7295

7330

7370

7490

7500

7565

7600

7700

7880

9010

8030

8005

9050

8050

8060

8080

9060

8006

8100

8115

8130

8150

8160

9070

9100

8300

8320

9150

8400

8500

8600

8620

9200

÷ ÷

2018 2017

Inntekt av  andre 
inv esteringer/utby tte

8090

8910

3880

3885

7885

7830

8174

Annen f inanskostnad8179

Gev inst v /realisasjon av  aksjer,
egenkap.bev is og f ondsandeler

8074

Annen f inansinntekt8079

-3 850
3 077 618

3 073 768

2 997 643

36 953

3 034 596

2 414

166 142

50 000

716 858

4 814

52 485

21 000

63 351

5 494

486 630

2 920

3 083

100 000

31 573

571 415

10 404

1 353 233

10 070

570 592

29 966

7 261

1 449 805

1 566 1 050

87 813

966 709

1 266 986

320 089

69 967

31 180

1 096 852

1 380 888

288 489

-19 812

966 709

1 720 535

-4 453

1 584 791

1 096 852

1 0501 566

87 813 69 967

226 518110 807

30 349

Nomev egen AS   990885141    Bil nr 2   1167-2



Lev erandørgjeld til selskap 
i samme konsern

Varelager

2018

Biologiske eiendeler

OMLØPSMIDLER

Fond f or urealiserte gev inster

Sum egenkapital og gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

Av setninger f or f orpliktelser

Påløpt rente

Lønn, f eriepenger o.l.

Gjeld til ansatte
og personlige eiere

Forskudd f ra kunder

Av satt utby tte

Andre of f entlige av gif ter

Sky ldig arbeidsgiv erav gif t

Sky ldig merv erdiav gif t

Skattetrekk og andre trekk

Betalbar skatt, f astsatt

Betalbar skatt, ikke f astsatt

Gjeld til kredittinstitusjoner

Annen langsiktig gjeld

Stille interessentinnskudd og 
ansv arlig lånekapital

Gjeld til selskap i 
samme konsern

Gjeld til kredittinstitusjoner

Utsatt skatt

Sum eiendeler

Sum omløpsmidler

Bankinnskudd

Kontanter

Andre obligasjoner og 
sertif ikater

Markedsbaserte obligasjoner,
sertif ikater mv .

Markedsbaserte aksjer og
v erdipapirf ondsandeler

Ikke-markedsbaserte aksjer og 
andeler

Andre kortsiktige f ordringer

Andre f ordringer på selskap i
samme konsern

Opptjent, ikke f akturert
drif tsinntekt

Sum anleggsmidler

Andre f ordringer

Fordringer på ansatte

Fordringer på personlige
eiere, sty remedl. o.l.

Obligasjoner

Inv esteringer i aksjer, andeler 
og v erdipapirf ondsandeler

Lån til tilkny ttet selskap og
f elles kontrollert v irksomhet

Inv esteringer i andre 
tilkny ttede selskap

Lån til f oretak i samme 
konsern

Uopptjent inntekt

Forskning og utv ikling Aksjekap./EK andre f oretak

Goodwill
(saldogruppe b)

Egne aksjer (negativ t beløp)

Forretningsby gg
(saldogruppe i)

Ov erkurs

By gg og anlegg, hotell o.l.
(saldogruppe h)

Anlegg, maskiner
 under utf ørelse

Andre drif tsmidler

Fond f or v urderingsf orskjeller

Tomter og andre grunnarealer

Bolig inkl. boligtomter,
hy tter mv .

Annen egenkapital
Felleseid andelskapital

Personbiler, maskiner, 
inv entar mv . (saldogruppe d)

Skip, rigger mv .
(saldogruppe e)

Fly , helikopter mv .
(saldogruppe f )

Vare- og lastebiler, busser mv .
(saldogruppe c)

Pensjonsf orpliktelser

Kontormaskiner o.l.
 (saldogruppe a)

Inv esteringer i tilkny ttede
selskap med deltakerf astsetting

Uopptjent inntekt

Av setninger
f or f orpliktelser

Kundef ordringer eksklusiv e
på selskap i samme konsern

Konv ertible lån

Obligasjonslån

Konv ertible lån

Obligasjonslån

Krav  på innbetaling av
selskapskapital

Eiendeler 2018 Egenkapital og gjeld2017 2018 2017

Sum egenkapital

Konsesjoner, patenter, lisenser,
v aremerker o.l. rettigheter

Utsatt skattef ordel

Inv esteringer i datter- og konsern-
selskap med deltakerf astsetting

Inv esteringer i andre datter- og 
konsernselskap

Sum langsiktig gjeld

Andre f inansielle instrumenter

Udekket tap

Gjeld til selskap i 
samme konsern

INNSKUTT EGENKAPITALANLEGGSMIDLER

LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen innskutt egenkapital

Elektroteknisk utrustning i 
kraf tf oretak mv . (saldogr. g)

Kortsiktige f ordringer mot
personlig eier/sty remedl. o.l.

Gjeld til ansatte
og personlige eiere

Av satt utby tte (jf . IFRS)

Balanse - regnskapsmessige verdier (i hele NOK)

Inv esteringseiendommer

1020

1000

1070

1080

1105

1115

1117

1130

1150

1160

1180

1205

1221

1225

1238

1280

1290

1312

1313

1320

1331

1332

1340

1350

1360

1370

1380

1390

9300

1400

1500

1530

1560

1565

1570

1780

1800

1810

1830

1840

1880

1900

1920

9350

9400

1490

2010

2000

2020

2030

2043

2045

2059

2055

2080

9450

2100

2120

2160

2180

2200

2210

2220

2250

2260

2280

2290

9500

2310

2320

2380

2400

2460

2500

2510

2600

2740

2770

2790

2800

2900

2910

2920

2949

2950

2970

2980

2990

9550

9650

Netto pensjonsmidler1395

Fast teknisk installasjon
i by gninger (saldogruppe j)1120

Deriv ater2330

Lev erandørgjeld

Deriv ater2130

Varebiler med nullutslipp
(saldogruppe c)1239

Kundef ordringer på selskap
i samme konsern1501

Lev erandørgjeld til selskap 
i samme konsern

Varelager

2018

Biologiske eiendeler

OMLØPSMIDLER

Fond f or urealiserte gev inster

Sum egenkapital og gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

Av setninger f or f orpliktelser

Påløpt rente

Lønn, f eriepenger o.l.

Gjeld til ansatte
og personlige eiere

Forskudd f ra kunder

Av satt utby tte

Andre of f entlige av gif ter

Sky ldig arbeidsgiv erav gif t

Sky ldig merv erdiav gif t

Skattetrekk og andre trekk

Betalbar skatt, f astsatt

Betalbar skatt, ikke f astsatt

Gjeld til kredittinstitusjoner

Annen langsiktig gjeld

Stille interessentinnskudd og 
ansv arlig lånekapital

Gjeld til selskap i 
samme konsern

Gjeld til kredittinstitusjoner

Utsatt skatt

Sum eiendeler

Sum omløpsmidler

Bankinnskudd

Kontanter

Andre obligasjoner og 
sertif ikater

Markedsbaserte obligasjoner,
sertif ikater mv .

Markedsbaserte aksjer og
v erdipapirf ondsandeler

Ikke-markedsbaserte aksjer og 
andeler

Andre kortsiktige f ordringer

Andre f ordringer på selskap i
samme konsern

Opptjent, ikke f akturert
drif tsinntekt

Sum anleggsmidler

Andre f ordringer

Fordringer på ansatte

Fordringer på personlige
eiere, sty remedl. o.l.

Obligasjoner

Inv esteringer i aksjer, andeler 
og v erdipapirf ondsandeler

Lån til tilkny ttet selskap og
f elles kontrollert v irksomhet

Inv esteringer i andre 
tilkny ttede selskap

Lån til f oretak i samme 
konsern

Uopptjent inntekt

Forskning og utv ikling Aksjekap./EK andre f oretak

Goodwill
(saldogruppe b)

Egne aksjer (negativ t beløp)

Forretningsby gg
(saldogruppe i)

Ov erkurs

By gg og anlegg, hotell o.l.
(saldogruppe h)

Anlegg, maskiner
 under utf ørelse

Andre drif tsmidler

Fond f or v urderingsf orskjeller

Tomter og andre grunnarealer

Bolig inkl. boligtomter,
hy tter mv .

Annen egenkapital
Felleseid andelskapital

Personbiler, maskiner, 
inv entar mv . (saldogruppe d)

Skip, rigger mv .
(saldogruppe e)

Fly , helikopter mv .
(saldogruppe f )

Vare- og lastebiler, busser mv .
(saldogruppe c)

Pensjonsf orpliktelser

Kontormaskiner o.l.
 (saldogruppe a)

Inv esteringer i tilkny ttede
selskap med deltakerf astsetting

Uopptjent inntekt

Av setninger
f or f orpliktelser

Kundef ordringer eksklusiv e
på selskap i samme konsern

Konv ertible lån

Obligasjonslån

Konv ertible lån

Obligasjonslån

Krav  på innbetaling av
selskapskapital

Eiendeler 2018 Egenkapital og gjeld2017 2018 2017

Sum egenkapital

Konsesjoner, patenter, lisenser,
v aremerker o.l. rettigheter

Utsatt skattef ordel

Inv esteringer i datter- og konsern-
selskap med deltakerf astsetting

Inv esteringer i andre datter- og 
konsernselskap

Sum langsiktig gjeld

Andre f inansielle instrumenter

Udekket tap

Gjeld til selskap i 
samme konsern

INNSKUTT EGENKAPITALANLEGGSMIDLER

LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen innskutt egenkapital

Elektroteknisk utrustning i 
kraf tf oretak mv . (saldogr. g)

Kortsiktige f ordringer mot
personlig eier/sty remedl. o.l.

Gjeld til ansatte
og personlige eiere

Av satt utby tte (jf . IFRS)

Balanse - regnskapsmessige verdier (i hele NOK)

Inv esteringseiendommer

1020

1000

1070

1080

1105

1115

1117

1130

1150

1160

1180

1205

1221

1225

1238

1280

1290

1312

1313

1320

1331

1332

1340

1350

1360

1370

1380

1390

9300

1400

1500

1530

1560

1565

1570

1780

1800

1810

1830

1840

1880

1900

1920

9350

9400

1490

2010

2000

2020

2030

2043

2045

2059

2055

2080

9450

2100

2120

2160

2180

2200

2210

2220

2250

2260

2280

2290

9500

2310

2320

2380

2400

2460

2500

2510

2600

2740

2770

2790

2800

2900

2910

2920

2949

2950

2970

2980

2990

9550

9650

Netto pensjonsmidler1395

Fast teknisk installasjon
i by gninger (saldogruppe j)1120

Deriv ater2330

Lev erandørgjeld

Deriv ater2130

Varebiler med nullutslipp
(saldogruppe c)1239

Kundef ordringer på selskap
i samme konsern1501

2 673 979

173 641

298 272

17 500

183 182

193 532

2 847 620

10 868
3 504 084

1 089 668

164 198

200 682

2 783 268

1 069 856

251 890

5 250

22 569 672

3 076 548

25 666 345

28 513 965

1 253 866

2 000 000

17 823 727 17 823 727

23 756 016

28 513 966

2 333

22 009 144

5 537 073

27 555 455

27 756 137

1 321 746

2 000 000

23 651 123

27 756 137

2 583 980
5 756

3 192 290
2 654

3 827 396 3 932 289

6 905 14 875



+ Fradragsberettiget tap f ra RF-1109

Tilbakef ørte gjeldsrenter etter sktl §§ 2-39 (2)
og 6-91

Kontrollsum 

Rev isors
underskrif t

Henv endelse
rettes til

Telef onnr.Underskrif t Dato

Ty pe Næring

B

Post 0999 f ordelt 
på næringer

ID
(For eks.
1, 2, 3 
m.v .)

Skattepliktig
inntekt f ordelt 

på næringer Innehav er
Ektef elle/

registrert partner

Beløp under E ov erf øres
til RF-1224 eller RF-1341,

og RF-1030
For ev entuell f ordeling

Korreksjoner f or
primærnæringer,
se rettledningen.

C E F G

0402

Kolonnene A, B og E  skal ny ttes av  alle. I kolonne ID skal 
næringene som det beregnes personinntekt f or nummereres løpende, men 
med samme nummer f or næringer med f elles beregning av  personinntekt.

A

0403

Postnummer i 
RF-1030

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1167:
For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i Næringsoppgav e 2, RF-1167, helt eller delv is bli beny ttet også
av  andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger om ev t. samordning
kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

3 % av  netto skattef rie inntekter etter
f ritaksmetoden og 3 % av  utdeling f ra
selskap med deltakerf astsetting

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Sum tillegg i næringsinntekten

Negativ  skattekostnad

Ikke f radragsberettigede kontingenter

2018

Årsresultat/totalresultat fra post 9200 (side 2)

Ikke f radragsberettigede
representasjonskostnader

Emisjons- og stif telseskostnader +

Rentekostnad på f astsatt skatt +

Endring i midlertidige f orskjeller
f ra post 100 i RF-1217

+

Aksjeselskaper mv . ov erf ører beløpet til skattemeldingen (Unntak: AS mv . som gjennomsnittf astsetter inntekt av  skogbruk
og/eller reindrif t må bruke tabellen under). Selskap med deltakerf astsetting ov erf ører beløpet til selskapsmeldingen. =

Tilbakef øring
av  enkelte
inntekter og
kostnader f ra
resultat-
regnskapet

Næringsinntekt/
-underskudd

Tabellen under post 0402 skal benyttes av alle enkeltpersonforetak for å fordele resultatet fra post 0999 mellom ulike næringer. I tillegg skal
aksjeselskap mv. som gjennomsnittfastsetter inntekt av skogbruk og/eller reindrift bruke tabellen.

Beregning av næringsinntekt

0877

0920

0610

0621

0670

0999

0611 +

Skattekostnad0620 +

Underskuddsandel av  inv estering i DS, TS
og FKV (se post 8006)

+0630

Verdireduksjon av  f inansielle instrumenter
v urdert til v irkelig v erdi 

+0631

Nedskriv ing på aksjer og andre
v erdipapir kostnadsf ørt i året

+0632

Regnskapsmessig tap v ed realisasjon av
aksjer og andre f inansielle instrumenter

+0633

Tillbakef øring av  inntektsf ørt utby tte
(f y lles ut av  både selskaper og andre)

0815

Resultatf ørt konsernbidrag +0816

Andel av  regnskapsmessig underskudd
i selskap med deltakerf astsetting

+0635

Regnskapsmessig tap v ed realisasjon
av  andel i selskap med deltakerf astsetting

+0636

Andre ikke f radragsberettigede kostnader
inkl. resultatf ørte gav er

+0640

Skattepliktig gev inst f ra RF-1359 +0650

Skattepliktig utby tte på aksjer mv . inklusiv
tillegg etter skattelov en §16-30 f emte ledd

0652

Skattemessig ov erskudd på andel
i selskap med deltakerf astsetting

+0655

Skattepliktig gev inst v ed realisasjon
av  andel i selskap med deltakerf astsetting

+0656

Rentekostnader f ørt i resultatregnskapet +0660

Av kastning på liv sf orsikring
f ørt i resultatregnskapet

+0861

Egne sy kepenger f ørt som
inntekt i resultatregnskapet

+0865

Poster som
bare f y lles ut
av  enkelt-
personf oretak.
(Enkelte AS,
se rettledn.)

+

Korreksjon f or f oreslått utby tte f ra DS
og TS v ed bruk av  egenkapitalmetoden.
(kun skattepliktig utby tte) +

0671

Andre inntekter +0679 +

Sum fradrag i næringsinntekten0910 =

Inntektstillegg f or priv at bruk av  næringsbil 0678 +

Sum0970 =

Etterbetaling, bonus ekskl. MVA til andelseiere/medlemmer. Ov erstiger utdelingene f radragsrammen
jf . post 0320, f øres dif f eransen til inntekt i skattemeldingen (RF-1028) post 233

0980 For samv irke-
f oretak

÷

0820

Renteinntekt på tilbakebetalt skatt0821

Ov erskuddsandel av  inv estering i DS, TS
og FKV (se post 8005)

0830

Verdiøkning av  f inansielle instrumenter
v urdert til v irkelig v erdi 

0831

Rev ersering av  tidligere nedskriv ning på
aksjer og andre v erdipapir inntektsf ørt i året

0832

Regnskapsmessig gev inst v ed realisasjon
av  aksjer og andre f inansielle instrumenter

0833

Andel av  regnskapsmessig ov erskudd
i selskap med deltakerf astsetting

0835

Regnskapsmessig gev inst v ed realisasjon
av  andel i selskap med deltakerf astsetting

0836

Andre skattef rie inntekter0840

Fradragsberettiget tap f ra RF-13590850

Skattemessig underskudd på andel
i selskap med deltakerf astsetting

0855

Fradragsberettiget tap v ed realisasjon
av  andel i selskap med deltakerf astsetting

0856

Renteinntekter f ørt i resultatregnskapet 0860

Endring i midlertidige f orskjeller
f ra post 100 i RF-1217

0870

Andre f radrag0879

0900

Andre 
poster

Alle tall i denne kolonnen f øres opp med positiv e tall.
Fradrag i næringsinntekten f øres i kolonnen til høy re.

I. Tillegg
i næringsinntekt

Alle tall i denne kolonnen f øres opp med positiv e tall.
Tillegg i næringsinntekten f øres i kolonnen til v enstre.

II. Fradrag
i næringsinntekt

Sum tillegg i næringsinntekten (hentes ov enf or f ra summen i v enstre kolonne)0900 +

Sum f radrag i næringsinntekten (hentes ov enf or f ra summen i høy re kolonne)0910 ÷

0653
+

Poster som
ikke f y lles ut
av  enkelt-
personf oretak.
Slike inntekter 
og f radrag
f y lles ut
direkte i 
skatte-
meldingen 
f or personlige 
skatty tere.

0645 +

E-postadresse

0875Skattepliktig gev inst f ra RF-11090675 +

Fastsatt med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t.

+ Fradragsberettiget tap f ra RF-1109

Tilbakef ørte gjeldsrenter etter sktl §§ 2-39 (2)
og 6-91

Kontrollsum 

Rev isors
underskrif t

Henv endelse
rettes til

Telef onnr.Underskrif t Dato

Ty pe Næring

B

Post 0999 f ordelt 
på næringer

ID
(For eks.
1, 2, 3 
m.v .)

Skattepliktig
inntekt f ordelt 

på næringer Innehav er
Ektef elle/

registrert partner

Beløp under E ov erf øres
til RF-1224 eller RF-1341,

og RF-1030
For ev entuell f ordeling

Korreksjoner f or
primærnæringer,
se rettledningen.

C E F G

0402

Kolonnene A, B og E  skal ny ttes av  alle. I kolonne ID skal 
næringene som det beregnes personinntekt f or nummereres løpende, men 
med samme nummer f or næringer med f elles beregning av  personinntekt.

A

0403

Postnummer i 
RF-1030

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1167:
For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som av gis i Næringsoppgav e 2, RF-1167, helt eller delv is bli beny ttet også
av  andre of f entlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply sningene, jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 og 6. Opply sninger om ev t. samordning
kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret på telef on 75 00 75 00.

3 % av  netto skattef rie inntekter etter
f ritaksmetoden og 3 % av  utdeling f ra
selskap med deltakerf astsetting

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Sum tillegg i næringsinntekten

Negativ  skattekostnad

Ikke f radragsberettigede kontingenter

2018

Årsresultat/totalresultat fra post 9200 (side 2)

Ikke f radragsberettigede
representasjonskostnader

Emisjons- og stif telseskostnader +

Rentekostnad på f astsatt skatt +

Endring i midlertidige f orskjeller
f ra post 100 i RF-1217

+

Aksjeselskaper mv . ov erf ører beløpet til skattemeldingen (Unntak: AS mv . som gjennomsnittf astsetter inntekt av  skogbruk
og/eller reindrif t må bruke tabellen under). Selskap med deltakerf astsetting ov erf ører beløpet til selskapsmeldingen. =

Tilbakef øring
av  enkelte
inntekter og
kostnader f ra
resultat-
regnskapet

Næringsinntekt/
-underskudd

Tabellen under post 0402 skal benyttes av alle enkeltpersonforetak for å fordele resultatet fra post 0999 mellom ulike næringer. I tillegg skal
aksjeselskap mv. som gjennomsnittfastsetter inntekt av skogbruk og/eller reindrift bruke tabellen.

Beregning av næringsinntekt

0877

0920

0610

0621

0670

0999

0611 +

Skattekostnad0620 +

Underskuddsandel av  inv estering i DS, TS
og FKV (se post 8006)

+0630

Verdireduksjon av  f inansielle instrumenter
v urdert til v irkelig v erdi 

+0631

Nedskriv ing på aksjer og andre
v erdipapir kostnadsf ørt i året

+0632

Regnskapsmessig tap v ed realisasjon av
aksjer og andre f inansielle instrumenter

+0633

Tillbakef øring av  inntektsf ørt utby tte
(f y lles ut av  både selskaper og andre)

0815

Resultatf ørt konsernbidrag +0816

Andel av  regnskapsmessig underskudd
i selskap med deltakerf astsetting

+0635

Regnskapsmessig tap v ed realisasjon
av  andel i selskap med deltakerf astsetting

+0636

Andre ikke f radragsberettigede kostnader
inkl. resultatf ørte gav er

+0640

Skattepliktig gev inst f ra RF-1359 +0650

Skattepliktig utby tte på aksjer mv . inklusiv
tillegg etter skattelov en §16-30 f emte ledd

0652

Skattemessig ov erskudd på andel
i selskap med deltakerf astsetting

+0655

Skattepliktig gev inst v ed realisasjon
av  andel i selskap med deltakerf astsetting

+0656

Rentekostnader f ørt i resultatregnskapet +0660

Av kastning på liv sf orsikring
f ørt i resultatregnskapet

+0861

Egne sy kepenger f ørt som
inntekt i resultatregnskapet

+0865

Poster som
bare f y lles ut
av  enkelt-
personf oretak.
(Enkelte AS,
se rettledn.)

+

Korreksjon f or f oreslått utby tte f ra DS
og TS v ed bruk av  egenkapitalmetoden.
(kun skattepliktig utby tte) +

0671

Andre inntekter +0679 +

Sum fradrag i næringsinntekten0910 =

Inntektstillegg f or priv at bruk av  næringsbil 0678 +

Sum0970 =

Etterbetaling, bonus ekskl. MVA til andelseiere/medlemmer. Ov erstiger utdelingene f radragsrammen
jf . post 0320, f øres dif f eransen til inntekt i skattemeldingen (RF-1028) post 233

0980 For samv irke-
f oretak

÷

0820

Renteinntekt på tilbakebetalt skatt0821

Ov erskuddsandel av  inv estering i DS, TS
og FKV (se post 8005)

0830

Verdiøkning av  f inansielle instrumenter
v urdert til v irkelig v erdi 

0831

Rev ersering av  tidligere nedskriv ning på
aksjer og andre v erdipapir inntektsf ørt i året

0832

Regnskapsmessig gev inst v ed realisasjon
av  aksjer og andre f inansielle instrumenter

0833

Andel av  regnskapsmessig ov erskudd
i selskap med deltakerf astsetting

0835

Regnskapsmessig gev inst v ed realisasjon
av  andel i selskap med deltakerf astsetting

0836

Andre skattef rie inntekter0840

Fradragsberettiget tap f ra RF-13590850

Skattemessig underskudd på andel
i selskap med deltakerf astsetting

0855

Fradragsberettiget tap v ed realisasjon
av  andel i selskap med deltakerf astsetting

0856

Renteinntekter f ørt i resultatregnskapet 0860

Endring i midlertidige f orskjeller
f ra post 100 i RF-1217

0870

Andre f radrag0879

0900

Andre 
poster

Alle tall i denne kolonnen f øres opp med positiv e tall.
Fradrag i næringsinntekten f øres i kolonnen til høy re.

I. Tillegg
i næringsinntekt

Alle tall i denne kolonnen f øres opp med positiv e tall.
Tillegg i næringsinntekten f øres i kolonnen til v enstre.

II. Fradrag
i næringsinntekt

Sum tillegg i næringsinntekten (hentes ov enf or f ra summen i v enstre kolonne)0900 +

Sum f radrag i næringsinntekten (hentes ov enf or f ra summen i høy re kolonne)0910 ÷

0653
+

Poster som
ikke f y lles ut
av  enkelt-
personf oretak.
Slike inntekter 
og f radrag
f y lles ut
direkte i 
skatte-
meldingen 
f or personlige 
skatty tere.

0645 +

E-postadresse

0875Skattepliktig gev inst f ra RF-11090675 +

Fastsatt med hjemmel i skattef orv altningslov en § 8-2 og § 8-15 med f orskrif t.

966 709

300 277

250 000

550 277

1 391 690

550 277

Øivind Gundersen

125 296

Øivind Gundersen

Odd Knustad

125 296

1 391 690

125 296

oivind@dynam.no

Nomev egen AS   990885141    Bil nr 2   1167-4



=

Beløpene  oppgis  i he le  krone r. De t vis es  til egen re ttledning
(RF-1218) til hje lp ved utfylling av s kjemae t.

DRIFTSMIDLER (MATERIELLE OG IMMATERIELLE) OG GOODWILL

1

Forskjeller mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier 2018

=Forskjeller/endringer i f orskjeller

÷Regnskapsmessig v erdi av  leasinggjeld f ørt i balansen

BALANSEFØRTE LEIEAVTALER I REGNSKAPET, skattemessig ikke

aktiv ert (balansef ørt)

Regnskapsmessig v erdi av  leasingobjekt f ørt i balansen

Forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige v erdier

Endring i f orskjeller
31.12.201831.12.2017

I II III

Skattemessig v erdi på drif tsmidler ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller ÷ =

Netto skattemessig v erdi på langsiktige f ordringer/langsiktig gjeld ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller = ÷ = =

Skattemessig v erdi på tilv irkningskontrakt under arbeid ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller = ÷ = =

Skattemessig v erdi v arebeholdning ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller = ÷ = =

Regnskapsmessig v erdi på andre f ordringer (også langsiktige) + +

Skattemessig v erdi på f ordringer (se Næringsoppgav e 2 post 0450) ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller = ÷ = =

÷

÷ = =

Regnskapsmessig v erdi på drif tsmidler

LANGSIKTIGE FORDRINGER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA

Netto regnskapsmessig v erdi på langsiktige f ordringer/langsiktig gjeld

TILVIRKNINGSKONTRAKT SOM IKKE ER FULLFØRT VED ÅRSSLUTT

VAREBEHOLDNING / BIOLOGISKE EIENDELER

Regnskapsmessig v erdi v arebeholdning

UTESTÅENDE FORDRINGER

Regnskapsmessig v erdi på kundef ordringer

Regnskapsmessig opptjent inntekt på tilv irkningskontrakt under arbeid

For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som 
av gis i dette skjema, helt eller delv is bli beny ttet også av  andre of f entlige organer som 
har hjemmel til å innhente de samme opply sningene,jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 
og 6. Opply sninger om ev t. samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret 
på telef on 75 00 75 00.

2

3

11

12

13

21

22

23

31

32

33

41

42

43

44

46

47

48

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1217

Foretaksopplysninger
Nav n Fødselsnummer Organisasjonsnummer

RF-1217B

Skattemessig v erdi på f ordring/gjeld etter f ordringsmodellen ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller = ÷ =

FORDRINGER OG GJELD ETTER FORDRINGSMODELLEN

Regnskapsmessig v erdi på f ordring/gjeld etter f ordringsmodellen38

39

40

Fastsatt med hjemmel i
skattef orv altningslov en § 8-2
og § 8-15 med f orskrif t.

=

Beløpene  oppgis  i he le  krone r. De t vis es  til egen re ttledning
(RF-1218) til hje lp ved utfylling av s kjemae t.

DRIFTSMIDLER (MATERIELLE OG IMMATERIELLE) OG GOODWILL

1

Forskjeller mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier 2018

=Forskjeller/endringer i f orskjeller

÷Regnskapsmessig v erdi av  leasinggjeld f ørt i balansen

BALANSEFØRTE LEIEAVTALER I REGNSKAPET, skattemessig ikke

aktiv ert (balansef ørt)

Regnskapsmessig v erdi av  leasingobjekt f ørt i balansen

Forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige v erdier

Endring i f orskjeller
31.12.201831.12.2017

I II III

Skattemessig v erdi på drif tsmidler ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller ÷ =

Netto skattemessig v erdi på langsiktige f ordringer/langsiktig gjeld ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller = ÷ = =

Skattemessig v erdi på tilv irkningskontrakt under arbeid ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller = ÷ = =

Skattemessig v erdi v arebeholdning ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller = ÷ = =

Regnskapsmessig v erdi på andre f ordringer (også langsiktige) + +

Skattemessig v erdi på f ordringer (se Næringsoppgav e 2 post 0450) ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller = ÷ = =

÷

÷ = =

Regnskapsmessig v erdi på drif tsmidler

LANGSIKTIGE FORDRINGER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA

Netto regnskapsmessig v erdi på langsiktige f ordringer/langsiktig gjeld

TILVIRKNINGSKONTRAKT SOM IKKE ER FULLFØRT VED ÅRSSLUTT

VAREBEHOLDNING / BIOLOGISKE EIENDELER

Regnskapsmessig v erdi v arebeholdning

UTESTÅENDE FORDRINGER

Regnskapsmessig v erdi på kundef ordringer

Regnskapsmessig opptjent inntekt på tilv irkningskontrakt under arbeid

For å samordne og f orenkle oppgav einnlev eringen f ra næringsliv et, kan opply sninger som 
av gis i dette skjema, helt eller delv is bli beny ttet også av  andre of f entlige organer som 
har hjemmel til å innhente de samme opply sningene,jf . lov  om Oppgav eregisteret §§ 5 
og 6. Opply sninger om ev t. samordning kan f ås v ed henv endelse til Oppgav eregisteret 
på telef on 75 00 75 00.

2

3

11

12

13

21

22

23

31

32

33

41

42

43

44

46

47

48

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1217

Foretaksopplysninger
Nav n Fødselsnummer Organisasjonsnummer

RF-1217B

Skattemessig v erdi på f ordring/gjeld etter f ordringsmodellen ÷ ÷

Forskjeller/endringer i f orskjeller = ÷ =

FORDRINGER OG GJELD ETTER FORDRINGSMODELLEN

Regnskapsmessig v erdi på f ordring/gjeld etter f ordringsmodellen38

39

40

Fastsatt med hjemmel i
skattef orv altningslov en § 8-2
og § 8-15 med f orskrif t.

Nomevegen AS 990885141

183 182173 641

25 666 345 27 555 455

20 928 659 22 692 473

4 737 686 4 862 982 -125 296

173 641 183 182

Nomev egen AS   990885141    Bil nr 3   1217-1



Inntektsf ørt av satt utby tte f ra datterselskap og tilkny ttet selskap

Opplysninger om forskjeller som ikke er behandlet ovenfor (gjelder bare for upersonlig skattyter)

Andre f orskjeller

Grunnlag f or beregning av  utsatt skatt/utsatt skattef ordel

=OVERTATTE FORPLIKTELSER VED KJØP AV VIRKSOMHET

=

=

=

BETINGETE SKATTEFRIE GEVINSTER

SALDO PÅ GEVINST- OG TAPSKONTO

REGNSKAPSMESSIG UOPPTJENT INNTEKT

REGNSKAPSMESSIGE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER =

Forskjeller mellom regnskapsmessige og

skattemessige v erdier Endring i f orskjeller

III
31.12.2018

II

31.12.2017

I

÷ ÷ ÷ =

÷ ÷

SKATTEMESSIG AVSETNING TIL PENSJONSPREMIE MV.
Beløp som v ed årets utgang er av satt til tilskudd til premief ond f or betaling
etter utgangen av  inntektsåret

Dif f eranse mellom balansef ørt v erdi og v irkelig v erdi på f usjons-/f isjonstidspunktet v ed skattemessig kontinuitet

REGNSKAPSMESSIG AVSETNING TIL TAP PÅ KONTRAKTER MV.

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER SOM ER FØRT I BALANSEN

NETTO PENSJONSMIDLER

÷ =

÷ =

÷ =

÷

+

Fradrag f or skattef ri gev inst (v ederlag ÷ skattemessig v erdi) v ed ov erdragelse av  eiendel til selskap i samme

konsern etter f orskrif t om skattf rie ov erf øringer 
÷

Tillegg f or dif f eranse mellom skattemessig inngangsv erdi og v ederlag på ov erf øringstidspunktet på eiendel 
ov erf ørt f ra selskap i samme konsern etter f orskrif t om skattef ri ov erf øring 

+

Sum endringer i f orskjeller f ra postene ov enf or. Positiv t beløp ov erf øres til post 0670 på side 4 i Næringsoppgav e 2, og negativ t
beløp til post 0870 i Næringsoppgav e 2. Det kan også f øres i Næringsoppgav e 4, i Næringsoppgav e 6, i Næringsoppgav e 7, eller
i Skattemelding f or selskap som omf attes av  petroleumsskattelov en § 1 (RF-1323).

=

AKSJER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER MV.
Regnskapsmessig v erdi på aksjer og andre f inansielle instrumenter mv .

Skattemessig v erdi på aksjer og andre f inansielle instrumenter mv . ÷ ÷

Forskjeller

ANDELER I SELSKAP MED DELTAKERFASTSETTING
Regnskapsmessig v erdi på andeler i selskap med deltakerf astsetting

Skattemessig inngangsv erdi på andeler i selskap med deltakerf astsetting ÷ ÷

Forskjeller inngangsv erdi

AKKUMULERT FREMFØRBART SKATTEMESSIG UNDERSKUDD

Omregnet ubeny ttet kreditf radrag til f remf øring

Sum skatteøkende f orskjeller

Sum skattereduserende f orskjeller inkludert korreksjonsinntekt 

Forskjeller som ikke inngår i beregningen av  utsatt skatt/utsatt skattef ordel

Dato Underskrif t

Sum forskjeller - grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel

Underskrift

÷÷

÷÷

ANDRE FORSKJELLER 
÷ =

÷ ÷ ÷

÷ ÷ ÷

÷

÷

÷ =

÷

51

52

53

54

70

72

73

74

81

82

82

91

93

94

100

111

112

113

121

122

123

130

140

165

170

180

181

182

RESULTATFORSKJELLER PÅ ANDELER I SELSKAP MED
DELTAKERFASTSETTING

124

Dif f eranse mellom skattemessige v erdier og balansef ørt/v irkelig v erdi v ed omdannelse til aksjeselskap med
skattemessig kontinuitet

÷

+
92

115

Av skåret rentef radrag til f remf øring ÷ ÷157

Inntektsf ørt av satt utby tte f ra datterselskap og tilkny ttet selskap

Opplysninger om forskjeller som ikke er behandlet ovenfor (gjelder bare for upersonlig skattyter)

Andre f orskjeller

Grunnlag f or beregning av  utsatt skatt/utsatt skattef ordel

=OVERTATTE FORPLIKTELSER VED KJØP AV VIRKSOMHET

=

=

=

BETINGETE SKATTEFRIE GEVINSTER

SALDO PÅ GEVINST- OG TAPSKONTO

REGNSKAPSMESSIG UOPPTJENT INNTEKT

REGNSKAPSMESSIGE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER =

Forskjeller mellom regnskapsmessige og

skattemessige v erdier Endring i f orskjeller

III
31.12.2018

II

31.12.2017

I

÷ ÷ ÷ =

÷ ÷

SKATTEMESSIG AVSETNING TIL PENSJONSPREMIE MV.
Beløp som v ed årets utgang er av satt til tilskudd til premief ond f or betaling
etter utgangen av  inntektsåret

Dif f eranse mellom balansef ørt v erdi og v irkelig v erdi på f usjons-/f isjonstidspunktet v ed skattemessig kontinuitet

REGNSKAPSMESSIG AVSETNING TIL TAP PÅ KONTRAKTER MV.

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER SOM ER FØRT I BALANSEN

NETTO PENSJONSMIDLER

÷ =

÷ =

÷ =

÷

+

Fradrag f or skattef ri gev inst (v ederlag ÷ skattemessig v erdi) v ed ov erdragelse av  eiendel til selskap i samme

konsern etter f orskrif t om skattf rie ov erf øringer 
÷

Tillegg f or dif f eranse mellom skattemessig inngangsv erdi og v ederlag på ov erf øringstidspunktet på eiendel 
ov erf ørt f ra selskap i samme konsern etter f orskrif t om skattef ri ov erf øring 

+

Sum endringer i f orskjeller f ra postene ov enf or. Positiv t beløp ov erf øres til post 0670 på side 4 i Næringsoppgav e 2, og negativ t
beløp til post 0870 i Næringsoppgav e 2. Det kan også f øres i Næringsoppgav e 4, i Næringsoppgav e 6, i Næringsoppgav e 7, eller
i Skattemelding f or selskap som omf attes av  petroleumsskattelov en § 1 (RF-1323).

=

AKSJER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER MV.
Regnskapsmessig v erdi på aksjer og andre f inansielle instrumenter mv .

Skattemessig v erdi på aksjer og andre f inansielle instrumenter mv . ÷ ÷

Forskjeller

ANDELER I SELSKAP MED DELTAKERFASTSETTING
Regnskapsmessig v erdi på andeler i selskap med deltakerf astsetting

Skattemessig inngangsv erdi på andeler i selskap med deltakerf astsetting ÷ ÷

Forskjeller inngangsv erdi

AKKUMULERT FREMFØRBART SKATTEMESSIG UNDERSKUDD

Omregnet ubeny ttet kreditf radrag til f remf øring

Sum skatteøkende f orskjeller

Sum skattereduserende f orskjeller inkludert korreksjonsinntekt 

Forskjeller som ikke inngår i beregningen av  utsatt skatt/utsatt skattef ordel

Dato Underskrif t

Sum forskjeller - grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel

Underskrift

÷÷

÷÷

ANDRE FORSKJELLER 
÷ =

÷ ÷ ÷

÷ ÷ ÷

÷

÷

÷ =

÷

51

52

53

54

70

72

73

74

81

82

82

91

93

94

100

111

112

113

121

122

123

130

140

165

170

180

181

182

RESULTATFORSKJELLER PÅ ANDELER I SELSKAP MED
DELTAKERFASTSETTING

124

Dif f eranse mellom skattemessige v erdier og balansef ørt/v irkelig v erdi v ed omdannelse til aksjeselskap med
skattemessig kontinuitet

÷

+
92

115

Av skåret rentef radrag til f remf øring ÷ ÷157

-125 296

0

4 737 686 4 862 982

Øivind Gundersen

4 862 9824 737 686

Nomev egen AS   990885141    Bil nr 3   1217-2



Erv erv sdato hv is det er realisert drif tsmidler som helt/
delv is er f inansiert med tilskudd til inv estering i distriktene 
etter f orskrif t gitt av  Kongen

Gjelder dette skjemaet skatty ters andel av  f elles konto i sameie som ikke går inn under skattelov en                      
§§ 10-40 til 10-45?

Det vis es  til re ttledning RF-1270

Avskrivning 2018

Skjema nr.    

Nav n Organisasjonsnummer

Nærings- (kontor-) adresse Fødselsnummer

Postnr./-sted

100

101

102
Saldogrunnlag pr. 1.1 (ov erf øres f ra post 

111 i f jorårets skjema)

103 Beregnet nedskrev et v erdi av  utskilte drif tsmidler -

104a Ny anskaf f elser - kostpris +

104b Ny anskaf f elser - påkostninger +

104c Nedskriv ning på ny anskaf f elser med 
salgsgev inst etter sktl § 14-70 -

104d Of f entlige tilskudd o.l.
i f orbindelse med ny anskaf f elser -

105 Sum grunnlag f ør realisasjon/uttak =

106 Vederlag v ed realisasjon/omsetningsv erdi
v ed uttak av  drif tsmidler -

107 Herav  inntektsf ørt i år
(jf  sktl § 14-44) +

108 Grunnlag f or årets saldoav skriv ning, ev . negativ  saldo
f or gruppe a, b, c, d eller j og ev . gev inst/tap v ed
realisasjon/uttak f or gruppe e, f , g, h eller i =

109 Ov erf ørt til gev inst- og tapskonto. Gev inster
f øres med + tegn, tap f øres med - tegn.

110 Årets saldoav skriv ning(-)/ev . innteksf øring(+)
av  del av  negativ  saldo i gruppe a, c, d eller j.

111 Saldogrunnlag pr. 31.12
Ov erf øres til neste år, post 102 =

Saldoavskrivninger:

Forretnings-

by gg

anskaf f et 

f ør 

1.1.1984

Ev . gårds- og bruksnr. 

ev . seksjonsnr.

Ev . gateadresse

113 Historisk kostpris

114 Nedskrev et v erdi pr. 1.1.1984 -

115 Nedre grense f or av skriv ning

Ty pe
næring

Kommune

Saldonr.

Valgt av skriv ningssats

Ja Nei

Ov erf øres
til

116

Er det f ortsatt f y siske drif tsmidler 
som inngår i saldogrunnlaget pr 31.12

NeiJa112

104e Justering av  inngående mv a

Saldogruppe

-

+

+

-

-

=

-

+

=

=

-

Ty pe
næring

Saldonr.

Valgt av skriv ningssats

Ov erf øres
til

NeiJa

Saldogruppe

RF-1084B

For lineære av skriv ninger se side 2

Gruppe a: kontormaskiner o.l. 30 %
Gruppe b: erv erv et f orretningsv erdi (goodwill) 20 %
Gruppe c: v ogntog, lastebiler, v arebiler o.l. 24 (30) %
Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. 20 %
Gruppe e: skip mv . 14 %
Gruppe f : f ly , helikopter 12 %
Gruppe g: anlegg f or ov erf øring og distribusjon av  elektrisk kraf t
               og elektroteknisk utrustning i kraf tf oretak,
               og slike drif tsmidler beny ttet i annen v irksomhet 5 %
Gruppe h: by gg og anlegg mv . 4 (10) (6) %
Gruppe i: f orretningsby gg 2 %
Gruppe j: f ast teknisk installasjon i by gninger 10 %

Erv erv sdato hv is det er realisert drif tsmidler som helt/
delv is er f inansiert med tilskudd til inv estering i distriktene 
etter f orskrif t gitt av  Kongen

Gjelder dette skjemaet skatty ters andel av  f elles konto i sameie som ikke går inn under skattelov en                      
§§ 10-40 til 10-45?

Det vis es  til re ttledning RF-1270

Avskrivning 2018

Skjema nr.    

Nav n Organisasjonsnummer

Nærings- (kontor-) adresse Fødselsnummer

Postnr./-sted

100

101

102
Saldogrunnlag pr. 1.1 (ov erf øres f ra post 

111 i f jorårets skjema)

103 Beregnet nedskrev et v erdi av  utskilte drif tsmidler -

104a Ny anskaf f elser - kostpris +

104b Ny anskaf f elser - påkostninger +

104c Nedskriv ning på ny anskaf f elser med 
salgsgev inst etter sktl § 14-70 -

104d Of f entlige tilskudd o.l.
i f orbindelse med ny anskaf f elser -

105 Sum grunnlag f ør realisasjon/uttak =

106 Vederlag v ed realisasjon/omsetningsv erdi
v ed uttak av  drif tsmidler -

107 Herav  inntektsf ørt i år
(jf  sktl § 14-44) +

108 Grunnlag f or årets saldoav skriv ning, ev . negativ  saldo
f or gruppe a, b, c, d eller j og ev . gev inst/tap v ed
realisasjon/uttak f or gruppe e, f , g, h eller i =

109 Ov erf ørt til gev inst- og tapskonto. Gev inster
f øres med + tegn, tap f øres med - tegn.

110 Årets saldoav skriv ning(-)/ev . innteksf øring(+)
av  del av  negativ  saldo i gruppe a, c, d eller j.

111 Saldogrunnlag pr. 31.12
Ov erf øres til neste år, post 102 =

Saldoavskrivninger:

Forretnings-

by gg

anskaf f et 

f ør 

1.1.1984

Ev . gårds- og bruksnr. 

ev . seksjonsnr.

Ev . gateadresse

113 Historisk kostpris

114 Nedskrev et v erdi pr. 1.1.1984 -

115 Nedre grense f or av skriv ning

Ty pe
næring

Kommune

Saldonr.

Valgt av skriv ningssats

Ja Nei

Ov erf øres
til

116

Er det f ortsatt f y siske drif tsmidler 
som inngår i saldogrunnlaget pr 31.12

NeiJa112

104e Justering av  inngående mv a

Saldogruppe

-

+

+

-

-

=

-

+

=

=

-

Ty pe
næring

Saldonr.

Valgt av skriv ningssats

Ov erf øres
til

NeiJa

Saldogruppe

RF-1084B

For lineære av skriv ninger se side 2

Gruppe a: kontormaskiner o.l. 30 %
Gruppe b: erv erv et f orretningsv erdi (goodwill) 20 %
Gruppe c: v ogntog, lastebiler, v arebiler o.l. 24 (30) %
Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. 20 %
Gruppe e: skip mv . 14 %
Gruppe f : f ly , helikopter 12 %
Gruppe g: anlegg f or ov erf øring og distribusjon av  elektrisk kraf t
               og elektroteknisk utrustning i kraf tf oretak,
               og slike drif tsmidler beny ttet i annen v irksomhet 5 %
Gruppe h: by gg og anlegg mv . 4 (10) (6) %
Gruppe i: f orretningsby gg 2 %
Gruppe j: f ast teknisk installasjon i by gninger 10 %

Nomevegen AS
2

Rødmyrlia 2
990885141

3740 SKIEN Skien0806

1

i

2

13 606 256

13 606 256

13 606 256

-272 125

13 334 131
X

Nomev egen AS   990885141   Bil nr 2   1084-1



Erv erv sdato hv is det er realisert drif tsmidler som helt/
delv is er f inansiert med tilskudd til inv estering i distriktene 
etter f orskrif t gitt av  Kongen

Gjelder dette skjemaet skatty ters andel av  f elles konto i sameie som ikke går inn under skattelov en                      
§§ 10-40 til 10-45?

Det vis es  til re ttledning RF-1270

Avskrivning 2018

Skjema nr.    

Nav n Organisasjonsnummer

Nærings- (kontor-) adresse Fødselsnummer

Postnr./-sted

100

101

102
Saldogrunnlag pr. 1.1 (ov erf øres f ra post 

111 i f jorårets skjema)

103 Beregnet nedskrev et v erdi av  utskilte drif tsmidler -

104a Ny anskaf f elser - kostpris +

104b Ny anskaf f elser - påkostninger +

104c Nedskriv ning på ny anskaf f elser med 
salgsgev inst etter sktl § 14-70 -

104d Of f entlige tilskudd o.l.
i f orbindelse med ny anskaf f elser -

105 Sum grunnlag f ør realisasjon/uttak =

106 Vederlag v ed realisasjon/omsetningsv erdi
v ed uttak av  drif tsmidler -

107 Herav  inntektsf ørt i år
(jf  sktl § 14-44) +

108 Grunnlag f or årets saldoav skriv ning, ev . negativ  saldo
f or gruppe a, b, c, d eller j og ev . gev inst/tap v ed
realisasjon/uttak f or gruppe e, f , g, h eller i =

109 Ov erf ørt til gev inst- og tapskonto. Gev inster
f øres med + tegn, tap f øres med - tegn.

110 Årets saldoav skriv ning(-)/ev . innteksf øring(+)
av  del av  negativ  saldo i gruppe a, c, d eller j.

111 Saldogrunnlag pr. 31.12
Ov erf øres til neste år, post 102 =

Saldoavskrivninger:

Forretnings-

by gg

anskaf f et 

f ør 

1.1.1984

Ev . gårds- og bruksnr. 

ev . seksjonsnr.

Ev . gateadresse

113 Historisk kostpris

114 Nedskrev et v erdi pr. 1.1.1984 -

115 Nedre grense f or av skriv ning

Ty pe
næring

Kommune

Saldonr.

Valgt av skriv ningssats

Ja Nei

Ov erf øres
til

116

Er det f ortsatt f y siske drif tsmidler 
som inngår i saldogrunnlaget pr 31.12

NeiJa112

104e Justering av  inngående mv a

Saldogruppe

-

+

+

-

-

=

-

+

=

=

-

Ty pe
næring

Saldonr.

Valgt av skriv ningssats

Ov erf øres
til

NeiJa

Saldogruppe

RF-1084B

For lineære av skriv ninger se side 2

Gruppe a: kontormaskiner o.l. 30 %
Gruppe b: erv erv et f orretningsv erdi (goodwill) 20 %
Gruppe c: v ogntog, lastebiler, v arebiler o.l. 24 (30) %
Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. 20 %
Gruppe e: skip mv . 14 %
Gruppe f : f ly , helikopter 12 %
Gruppe g: anlegg f or ov erf øring og distribusjon av  elektrisk kraf t
               og elektroteknisk utrustning i kraf tf oretak,
               og slike drif tsmidler beny ttet i annen v irksomhet 5 %
Gruppe h: by gg og anlegg mv . 4 (10) (6) %
Gruppe i: f orretningsby gg 2 %
Gruppe j: f ast teknisk installasjon i by gninger 10 %

Erv erv sdato hv is det er realisert drif tsmidler som helt/
delv is er f inansiert med tilskudd til inv estering i distriktene 
etter f orskrif t gitt av  Kongen

Gjelder dette skjemaet skatty ters andel av  f elles konto i sameie som ikke går inn under skattelov en                      
§§ 10-40 til 10-45?

Det vis es  til re ttledning RF-1270

Avskrivning 2018

Skjema nr.    

Nav n Organisasjonsnummer

Nærings- (kontor-) adresse Fødselsnummer

Postnr./-sted

100

101

102
Saldogrunnlag pr. 1.1 (ov erf øres f ra post 

111 i f jorårets skjema)

103 Beregnet nedskrev et v erdi av  utskilte drif tsmidler -

104a Ny anskaf f elser - kostpris +

104b Ny anskaf f elser - påkostninger +

104c Nedskriv ning på ny anskaf f elser med 
salgsgev inst etter sktl § 14-70 -

104d Of f entlige tilskudd o.l.
i f orbindelse med ny anskaf f elser -

105 Sum grunnlag f ør realisasjon/uttak =

106 Vederlag v ed realisasjon/omsetningsv erdi
v ed uttak av  drif tsmidler -

107 Herav  inntektsf ørt i år
(jf  sktl § 14-44) +

108 Grunnlag f or årets saldoav skriv ning, ev . negativ  saldo
f or gruppe a, b, c, d eller j og ev . gev inst/tap v ed
realisasjon/uttak f or gruppe e, f , g, h eller i =

109 Ov erf ørt til gev inst- og tapskonto. Gev inster
f øres med + tegn, tap f øres med - tegn.

110 Årets saldoav skriv ning(-)/ev . innteksf øring(+)
av  del av  negativ  saldo i gruppe a, c, d eller j.

111 Saldogrunnlag pr. 31.12
Ov erf øres til neste år, post 102 =

Saldoavskrivninger:

Forretnings-

by gg

anskaf f et 

f ør 

1.1.1984

Ev . gårds- og bruksnr. 

ev . seksjonsnr.

Ev . gateadresse

113 Historisk kostpris

114 Nedskrev et v erdi pr. 1.1.1984 -

115 Nedre grense f or av skriv ning

Ty pe
næring

Kommune

Saldonr.

Valgt av skriv ningssats

Ja Nei

Ov erf øres
til

116

Er det f ortsatt f y siske drif tsmidler 
som inngår i saldogrunnlaget pr 31.12

NeiJa112

104e Justering av  inngående mv a

Saldogruppe

-

+

+

-

-

=

-

+

=

=

-

Ty pe
næring

Saldonr.

Valgt av skriv ningssats

Ov erf øres
til

NeiJa

Saldogruppe

RF-1084B

For lineære av skriv ninger se side 2

Gruppe a: kontormaskiner o.l. 30 %
Gruppe b: erv erv et f orretningsv erdi (goodwill) 20 %
Gruppe c: v ogntog, lastebiler, v arebiler o.l. 24 (30) %
Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. 20 %
Gruppe e: skip mv . 14 %
Gruppe f : f ly , helikopter 12 %
Gruppe g: anlegg f or ov erf øring og distribusjon av  elektrisk kraf t
               og elektroteknisk utrustning i kraf tf oretak,
               og slike drif tsmidler beny ttet i annen v irksomhet 5 %
Gruppe h: by gg og anlegg mv . 4 (10) (6) %
Gruppe i: f orretningsby gg 2 %
Gruppe j: f ast teknisk installasjon i by gninger 10 %

Nomevegen AS
1

Rødmyrlia 2
990885141

3740 SKIEN Skien0806

j d

10 100

4 245 855 0

4 245 855 0

4 245 855 0

-424 586

3 821 269 0
X X

Nomev egen AS   990885141   Bil nr 2,2   1084-1



Skattemessige verdier fra RF-1084 Avskrivningsskjema mm.
Dato: 060819 Kl. 09:12
Organisasjonsnummer 990885141

Nomevegen AS
Rødmyrlia 2
3740SKIEN

Saldoavskrivninger

Nyanskaf felse Nyanskaf felse Grunnlag før Vederlag Grunnlag Overfør Årets Saldo-
Saldogrunnlag kostpris påkostninger realisasjon realisasjon for avskr. RF-1219 saldoavskr. grunnlag

Nr Gruppe Sats Post 102 Post 104a Post 104b Post 105 Post 106 Post 108 Post 109 Post 110 Post 111

                                                                                j %10 4 245 855 4 245 855 4 245 855 -424 586 3 821 269
d %100

1 i %2 13 606 256 13 606 256 13 606 256 -272 125 13 334 131
Sum 17 852 111 17 852 111 17 852 111 -696 711 17 155 400

Skattemessige verdier som ikke er ført i avskrivningskjema RF-1084 eller RF-1152

Skjema- Feste Seksj. Skattemessig Endring verdi Skattemessig
gruppe Type driftsmiddel/kostnad Gnr Bnr nr nr Adresse Kommune Land verdi 1.1 i året verdi 31.12

                                                                                A Tomt Nomevegen Nomevegen NOR 3 076 548 3 076 548
A Tomt Nomevegen 40 Nomevegen NOR 2 460 525 2 460 525
Sum 3 076 548 5 537 073

1.1 31.12
Sum skattemessige verdier driftsmidler 20 928 659 22 692 473

                                                                                                                                                                                                                         
Skatt Klient 2018.5c
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1. Grunnboksutskrifter og servitutter   

2. Infoland Skien kommune  

3. Årsregnskap 2018 og Skattemelding 2018  
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#5140862/13 

MEGLERSTANDARD OKTOBER 2015 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG.  

Utkast 08.10.19  av Q4 Næringsmegling AS ved Ola Larsen. 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 

Dynam AS 

og 

[Kjøper] 

vedrørende salg av aksjene i 

Nomevegen AS 
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1. PARTENE OG EIENDOMMEN 

Dynam AS, org.nr. 952 587 498, (Selger) eier 100 % av aksjene (Aksjene) i Nomevegen AS, 

org.nr. 990 885 141, (Selskapet). 

Selger og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) er enige om at Aksjene skal overdras fra 

Selger til Kjøper på de vilkår som følger av denne avtalen. 

Selskapet eier Nomevegen 46, gnr. 220, bnr. 1227,1704,1721  med påstående bygninger og 

anlegg i Skien kommune (Eiendommen). 

2. KJØPESUMMEN 

2.1 Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen 

Kjøpesummen for Aksjene (Kjøpesummen) er: 

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

med tillegg av: 

(b) kontanter og fordringer i Selskapets balanse, 

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

Overtakelse), 

og med fradrag for: 

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

skatt og avsetning for tap på fordringer, og 

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

mellom Eiendomsverdien (fratrukket omforent tomteverdi) og Eiendommens 

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

etter fradrag for antatt markedsverdi på tomten NOK     , og Eiendommens 

skattemessige avskrivningsgrunnlag per Overtakelse (inkludert beregnede 

avskrivninger frem til og med dagen for Overtakelse). 

2.2 Estimert Balanse og Estimert Kjøpesum samt innfrielse av Selskapets lån 

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

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

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

anvendt og for øvrig som følger:  

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

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

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

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

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

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

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

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

bruttoposter under eiendeler og gjeld.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dagen for Overtakelse. 

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

fremgår av restgjeldsoppgaven. 

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

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

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

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

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

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

2.3 Revidert Balanse og Revidert Kjøpesum 

Senest 45 dager etter Overtakelse skal Selger sende til Kjøper: 

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

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

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

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

styremedlemmer umiddelbart før Overtakelse, 

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

forenklet revisorkontroll av Revidert Balanse, og 

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

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

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



 

#5140862/13 4 (11) 

innsigelser til Kjøpesumsberegningen. Hvis Kjøper ikke gjør innsigelse gjeldende innen 

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

Hvis Kjøper fremmer innsigelse mot Kjøpesumsberegningen innen fristen og partene ikke 

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

fellesskap oppnevner og bekoster, fastsette Kjøpesumsberegningen med bindende og 

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

etter at revisor er oppnevnt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tilgang til all den informasjon om Selskapet som revisor krever. 

Hvis Revidert Kjøpesum avviker fra Estimert Kjøpesum skal 

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

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

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

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

forfall løper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. 

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

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

2.4 Forsinket betaling 

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

skal skyldneren betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra forfall til 

betaling skjer. 

3. OVERTAKELSE, RISIKOOVERGANG OG OPPGJØR 

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

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

garantiene som gis per Overtakelse. 

Oppgjøret under denne avtalen skal gjennomføres i samsvar med oppgjørsavtalen i 

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

oppgjørsavtalen. 

4. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV AVTALEN  

4.1 Kjøpers betingelser 

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

oppfylt eller frafalt av Kjøper:  

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

som utgjør vesentlig brudd på Selgers forpliktelser etter denne avtalen. 

4.2 Selgers betingelser  

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

oppfylt eller frafalt av Selger: 

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

som utgjør vesentlig brudd på Kjøpers forpliktelser etter denne avtalen. 

4.3 Oppfyllelse av betingelsene 

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

for gjennomføring av avtalen oppfylles uten ugrunnet opphold.  

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

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

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

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

6. SELGERS ANSVAR ETTER KJØPSLOVEN, MV. 

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

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

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

nevnt i § 19 (1) bokstav b. 

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

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

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

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

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

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

ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven. 

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

som skyldes forhold på Selgers side. 

7. SELGERS GARANTIER 

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

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

avtalen: 

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

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

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

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

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

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

registrert der. 

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

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

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

utover det som fremgår av Revidert Balanse. 

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

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

innfrielse av Lånene ved Overtakelse, og de heftelser som er angitt i vedlegg 4). 
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(e) At Selskapet har innsendt påkrevde, korrekte og fullstendige opplysninger til skatte- 

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

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

dekket av avsetninger i Revidert Balanse.  

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

den dokumentasjon som etter gjeldende merverdiavgiftsregelverk er påkrevd for 

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

anskaffelser som etter gjeldende regelverk utløser justeringsplikt for merverdiavgift 

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

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

ansatte eller pensjonsforpliktelser. 

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

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

de som er angitt i vedlegg 4. 

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

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

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

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

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

leierne. 

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

utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende 

reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen. 

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

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

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

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

grunn til å være uvitende om på dette tidspunktet. 

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

8. BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR 

8.1 Kjøpers kunnskap 

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

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

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

begrensningen i Selgers ansvar gjelder ikke ved brudd på punkt 7 bokstav (e) og (f) (om skatt 
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og avgift) eller punkt 7 bokstav (a) eller (h) (om eierskap til Aksjene og Eiendommen), i 

fellesskap de Fundamentale Garantiene. 

8.2 Reklamasjon 

Kjøper taper retten til å gjøre brudd på denne avtalen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 

dager etter at han selv oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger skriftlig 

melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Uansett 

taper Kjøper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende hvis Kjøper ikke sender slik reklamasjon 

innen ett år etter Overtakelse. 

Reklamasjonsfristene ovenfor gjelder ikke for brudd på de Fundamentale Garantiene. For 

slike brudd må Kjøper sende en skriftlig reklamasjon som nevnt senest tre år etter 

Overtakelse. Ved slike brudd kan Kjøper ikke kreve at Selger dekker tap som skyldes at han 

har unnlatt å gi Selger skriftlig melding om bruddet innen 60 dager etter at han oppdaget 

det. 

8.3 Omfanget av erstatningen 

Selger kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap som definert i avhendingsloven § 7-1 (2), 

selv om Selger har utvist skyld. Tapte leieinntekter (herunder bortfalt rett til dekning av 

felleskostnader) skal likevel anses som direkte tap. 

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

eller Selskapet kan nyttiggjøre seg, og ii) det Selskapet har rett til å kreve erstattet fra 

tredjemann, herunder et forsikringsselskap. Hvis et tap er betinget, kan Selger først holdes 

ansvarlig for tapet hvis og når tapet må dekkes av Selskapet. Kjøper kan overholde fristene i 

punkt 8.2 ved å gi skriftlig melding om det betingede tapet før utløpet av disse fristene. 

8.4 Beløpsmessig ansvarsbegrensning  

Selgers ansvar for brudd på punkt 6 eller 7 er underlagt følgende begrensninger: 

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

enn NOK 15.000,-, 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. 

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

ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved brudd på de Fundamentale Garantiene. 

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

ved brudd på andre punkter i denne avtalen. 
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8.5 Samlet ansvarsbegrensning for ethvert brudd på avtalen 

Selgers samlede ansvar for brudd på denne avtalen (herunder de Fundamentale Garantiene 

og punkt 5, 6, 7 eller 10) er under enhver omstendighet begrenset til det høyeste av 

Revidert Kjøpesum og 20 % av Eiendomsverdien. 

8.6 Ansvar ved forsett eller grov uaktsomhet 

Begrensningene i Selgers ansvar i punkt 8.2 til og med 8.5 gjelder ikke hvis avtalebruddet er 

forvoldt ved forsett eller grov uaktsomhet hos medlemmer av Selgers styre eller daglig leder 

eller en annen person hos Selger som har vært den hovedansvarlige for gjennomføringen av 

salget av Aksjene til Kjøper. 

8.7 Betydningen av ansvarsbegrensningene for Eiendomsverdien 

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

ansvar etter punkt 6, 7 og 8. 

9. BEFØYELSER VED BRUDD PÅ AVTALEN 

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

misligholdsbeføyelser etter kjøpsloven gjeldende hvis den annen part bryter avtalen, 

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

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

til å utføre retting etter kjøpsloven § 36. 

10. SELGERS SKADESLØSHOLDELSE 

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

springer ut av: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

denne skadesløsholdelsen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 dager etter at 

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

noe som foranlediger en særskilt skadesløsholdelse.] 

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

holdelsene i dette punkt 10. 

11. OPPSTILLING OVER JUSTERINGSPLIKTIGE/-BERETTIGEDE ANSKAFFELSER  

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

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

som inneholder de opplysninger som i henhold til gjeldende merverdiavgiftsregelverk er 

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

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

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

merverdiavgift på kapitalvarer. 

12. FULLSTENDIG AVTALE 

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

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

avtalen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inngåelsen eller oppfyllelsen av denne avtalen med vedlegg. 

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

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

avtale med de Beskyttede Personer. 

14. MEDDELELSER 

Enhver meddelelse i forbindelse med denne avtalen skal per e-post til følgende adresser: 

For Selger: Dynam AS v/ Øivind Gundersen, oivind@dynam.no  

For Kjøper: [●] 

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

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

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

et annet lands rett. 

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

rettergang med Skien som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente domstoler i henhold 

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

16. VEDLEGG 

Vedlagt følger: 

1. Firmaattester for Selger, Kjøper og Selskapet  

2. Siste avlagte årsregnskap, pantattest og vedtekter for Selskapet  

3. Estimert Balanse og estimert kjøpesumsberegning  

4. Grunnboksutskrifter 

5. Leiekontrakter med vedlegg 

6. Prospekt med vedlegg 

7. Justeringsoppstillingen 

8. Oppgjørsavtale 

9. [Datarom på DVD/minnepinne] 

17. UNDERSKRIFT 

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

Næringsmegling AS beholder ett hver. 

[sted], [signeringsdato] 

For Selger:  Dynam AS  for Kjøper: [Kjøper] 

Øivind Gundersen  [Kjøpers repr.] 

 

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

 

for Nomevegen AS 

Øivind Gundersen 
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VEDLEGG 7  

JUSTERINGSOPPSTILLINGEN 

Følgende justeringspliktige/justeringsberettigede kapitalvarer foreligger per Overtakelse: 

[Ta inn angivelse av hvilken kapitalvare det gjelder]  

Fullføringstidspunkt/anskaffelsestidspunkt [Dato]  

Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift NOK [●] 

Total merverdiavgift NOK [●] 

Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen NOK [●] 

Selskapets fradragsrett ved anskaffelsen [●] % 

Selskapets fradragsrett per Overtakelse [●] % 

Årlig justeringsbeløp NOK [●] 

 

[Ta inn en tabell for hver kapitalvare, dersom det er flere.]
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VEDLEGG 8 

OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 

1 OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN 

Dynam AS, org.nr. 952 587 498, (Selger) og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) har i dag 

inngått avtale (Avtalen) om salg av aksjene i Nomevegen AS, org. nr. 990 885 141.  

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

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

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

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

finne sted etter punkt 2.3 i Avtalen. 

Det er avtalt at Overtakelse skal skje [overtakelsesdato]. 

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

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

Oppgjørsansvarlig.   

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

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

er tinglyst. 

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

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

halvparten av rettsgebyret utbetales ikke. 

2 HANDLINGER FØR OVERTAKELSE 

Før Overtakelse skal partene oppfylle forpliktelsene i dette punkt 2: 

 Handling Ansvarlig Frist Status 

2.1  Utstede og sende til tinglysing et sikrings-

dokument på Eiendommen pålydende 110% av 

Eiendomsverdien til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Sikringsdokumentet skal tjene som sikkerhet for 

ethvert krav som tilkommer Kjøper eller Kjøpers 

långiver i tilknytning til Avtalen (herunder lån til 

Kjøper fra Kjøpers långiver) og forby Selskapet å 

avhende, pantsette eller på annen måte råde 

over Eiendommen uten samtykke fra 

Oppgjørsansvarlig. Sikringsdokumentet er 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

effektivt så langt gjeldende rett tillater det. 

2.2  Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

aksjeeierboken som angitt i Bilag 1med de der 

angitte heftelser til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 

 

2.3  Levere til Oppgjørsansvarlig en original fullmakt 

som angitt i Bilag 2 der Selskapet gir Kjøper rett 

til å pantsette Eiendommen til Kjøpers långiver, 

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

(Långiveren). Oppgjørsansvarlig skal ikke 

utlevere fullmakten til Kjøper før oppgjøret er 

gjennomført. Kjøper skal sørge for at 

panteretten til Långiveren bare kan gjøres 

gjeldende så langt gjeldende rett tillater det. 

Selger/ 

Selskapet 

Senest 10 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.4  Levere til Oppgjørsansvarlig korrekt signerte og 

bekreftede pantedokumenter over Eiendommen 

utstedt til Långiveren og en erklæring der 

Långiveren påtar seg å avlyse pante-

dokumentene hvis Overtakelse, uavhengig av 

årsak, ikke finner sted. 

Kjøper Senest 10 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.5  Innhente eventuelle samtykker som er 

nødvendige for å tinglyse pantedokumentene til 

Långiveren.  

Selger/ 

Selskapet 

Senest 8 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.6  Forutsatt at punkt 2.3 til og med punkt 2.5 er 

oppfylt, sende pantedokumentene til fordel for 

Långiveren til tinglysing. 

Oppgjørs-

ansvarlig 

Senest 7 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.7  Innhente bekreftelser (Restgjeldsoppgaven) fra 

kreditorene under Lånene som angir eksakt 

størrelse på Lånene per Overtakelse, og hvor 

kreditorene bekrefter at alle deres panteretter 

over Eiendommen, [Aksjene] og øvrige eiendeler 

som tilhører Selskapet, vil slettes ved mottak av 

de beløp som fremgår av Restgjeldsoppgaven. 

Selger/ 

Oppgjørs-

ansvarlig 

5 dager før 

Overtakelse 

 

2.8  Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig en 

oppdatert estimert kjøpesumsberegning som 

angitt i punkt 2.2 i Avtalen, der Lånene og 

Estimert Kjøpesum er justert for beløpene i 

Selger 5 dager før 

Overtakelse 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

Restgjeldsoppgaven. 

2.9  Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

styreprotokoll som angitt i Bilag 3.  

Selger/ 

Selskapet 

Senest kl. 09.00 

ved 

Overtakelse 

 

 

3 HANDLINGER VED OVERTAKELSE 

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

forpliktelser etter Oppgjørsavtalen punkt 2 og sikringsdokumentet og eventuelle pantedokumenter 

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

bestemmelsene nedenfor ved Overtakelse: 

 Handling Ansvarlig Frist Status 

3.1  Levere til Oppgjørsansvarlig en melding som 

angitt i  Bilag 4 om at Aksjene er overtatt av 

Kjøper [, og at Aksjene er pantsatt på første 

prioritet til Långiveren]. 

Selger og 

Kjøper 

Senest kl. 

09.00 ved 

Overtakelse 

 

3.2  Levere til Oppgjørsansvarlig Selskapets originale 

aksjeeierbok som angitt i Bilag 5, der Kjøper er 

innført som eier av Aksjene. 

Selger/ 

Selskapet 

Senest kl. 

09.00 ved 

Overtakelse 

 

3.3  Sørge for at Estimert Kjøpesum [, Selgerlånet og 

Lånene] er disponibelt på Oppgjørskontoen. 

Kjøper Senest kl. 

11.00 ved 

Overtakelse 

 

 

4 PLIKTENE TIL OPPGJØRSANSVARLIG VED OVERTAKELSE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6 OPPGJØRET GJENNOMFØRES IKKE SOM AVTALT 

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

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

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

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

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

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

Oppgjørskontoen så fremt Långiveren bekrefter at pantedokumentene tinglyst til fordel for 

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

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

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

urådighetserklæringen i aksjeeierboken. 

7 ENDRING AV STYRET MV. ETTER OVERTAKELSE 

Kjøper skal umiddelbart etter Overtakelse avholde ekstraordinær generalforsamling i Selskapet hvor 

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

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

8 SLETTING AV SIKRINGSDOKUMENT, URÅDIGHETSERKLÆRING OG PANTERETT 

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

Oppgjørsansvarlig sende sikringsdokumentet til sletting og be Selskapet slette urådighetserklæringen 

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

*** 

[sted], [signeringsdato] 

 

for Dynam AS  for [Kjøper] 

Øivind Gundersen  [Kjøpers repr.] 
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for Nomevegen AS  for Q4 Næringsmegling AS 

Øivind Gundersen   

 
 

Bilag:  

1. Aksjeeierbok for Selskapet ved signering av Avtalen 

2. Fullmakt til å pantsette Eiendommen fra Selskapet til Kjøper 

3. Styreprotokoll for Selskapet 

4. Melding om erverv av aksjene i Selskapet 

5. Aksjeeierbok for Selskapet ved Overtakelse 

6. Generalforsamlingsprotokoll for endring av styret mv. 
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Bilag 1 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

NOMEVEGEN AS 

Org.nr. 990 885 141 

Aksjeeiere i alfabetisk 
rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall 
aksjer 

Heftelser/merknader Innført dato 

Dynam AS  
Rødmyrlia 2, 3735 Skien 
 

952 587 498 1-2000
 

2000 
1) 

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

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

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

1) 
[signeringsdato] 

 

[Sted], [signeringsdato] 

for Nomevegen AS 

Øivind Gundersen 
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Bilag 2 

FULLMAKT TIL PANTSETTELSE 

Nomevegen AS, org.nr. 990 885 141, 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. 220,, 

bnr. 1227,1704,1721, fnr. , snr.  i Skien  kommune til fordel for [Kjøpers bank], org.nr. [org.nr. Kjøpers 

bank]. 

Denne fullmakten kan bare benyttes i original og gjelder ikke etter [angi romslig frist]. 

 

[Sted], [dato] 

for Nomevegen AS 

 

Øivind Gundersen 

 

Jeg/vi bekrefter at Øivind Gundersen 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 

NOMEVEGEN 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 Øivind Gundersenhar 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. 

Øivind Gundersen 
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Bilag 4 

 

Til styret i Nomevegen AS, org.nr. 990 885 141 

 

 

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 Nomevegen 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 Nomevegen 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 Nomevegen AS iht. kjøpekontrakt datert 

[signeringsdato]. 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for Dynam AS 

Øivind Gundersen 
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Bilag 5 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

NOMEVEGEN AS 

Org.nr. 990 885 141 

Aksjeeiere i alfabetisk rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

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

[Kjøper]2) 

[Forretningsadresse] 
[org.nr. Kjøper]2) 1-2000 2000 2) 

Aksjene er pantsatt på første prioritet 

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

bank], med adresse [].
1)

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

1) [signeringsdato] 

2) 

[overtakelsesdato] 

 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for Nomevegen AS 

Øivind Gundersen 
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Bilag 6 

 

PROTOKOLL 

FOR 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

NOMEVEGEN AS 

 

Den [overtakelsesdato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nomevegen AS, org.nr. 990 

885 141, i selskapets lokaler. 

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

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

fullmakt]. 

Til behandling forelå følgende: 

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

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

sammen med møtelederen.  

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 

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

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

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

3. Beslutning om ansvarsfrihet 

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

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

utstrekning som gjeldende rett tillater det. 

4. Endring av styret 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

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

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

5. Endring av revisor 

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

revisor.” 

6. Endring av vedtektene 

Generalforsamlingen vedtok at selskapets vedtekter heretter skal lyde: 

§ 1 

Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er Nomevegen AS. 

§ 2 

Forretningskommune 

Selskapet har sitt forretningskontor i [●]. 

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

§ 3 

Selskapets virksomhet 

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

dermed står i forbindelse.] 

§ 4 

Aksjekapitalen 

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

 

 

§ 5 

Samtykke til aksjeerverv. Forkjøpsrett 

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

aksjeloven. 

§ 6 

Signatur 

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

 

* * * 

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

[Kjøpers repr.]        [medundertegner] 
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FULLMAKT OG SAMTYKKE 

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

stemme for våre aksjer i Nomevegen 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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