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Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 43, Bruksnummer 209 i 0828 SELJORD kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 12.09.2019 kl. 19.11
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 12.09.2019 kl. 19.11

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2008/849461-1/200 20.10.2008 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Uskifte
REITEN BJØRG STENHAUG
FØDT: 30.11.1944
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Rettighetshavere til festerett

2009/120414-1/200 19.02.2009 HJEMMEL TIL FESTERETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt
SELJORD EIENDOM AS
ORG.NR: 986 786 848

HEFTELSER

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

Heftelser i eiendomsrett:

2009/120414-2/200 19.02.2009 FESTEKONTRAKT - VILKÅR
Årlig festeavgift: NOK 50 000
Tomteverdi: NOK 1 000 000
Inngåelsedato: 01.09.2008
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Pant for forfalt festeavgift

Heftelser i festerett:

2009/120414-2/200 19.02.2009 FESTEKONTRAKT - VILKÅR
GJELDER FESTE

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 12.09.2019 19:11 – Sist oppdatert 12.09.2019 19:11
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



Årlig festeavgift: NOK 50 000
Tomteverdi: NOK 1 000 000
Inngåelsedato: 01.09.2008
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Pant for forfalt festeavgift

2013/189921-2/200 06.03.2013 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
GJELDER FESTE
Rettighetshaver: VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
ORG.NR: 955 996 836
Bygging av nettstasjon

2014/850379-1/200 06.10.2014 PANTEDOKUMENT
GJELDER FESTE
Beløp: NOK 10 000 000
Panthaver: SPAREBANKEN DIN
ORG.NR: 937 891 512
Uomsettelig

  ELEKTRONISK INNSENDT

GRUNNDATA

1997/2832-1/32 23.10.1997 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0828 GNR: 43
BNR: 3

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

Gårdsnummer 43, Bruksnummer 209 i 0828 SELJORD kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 12.09.2019 19:11 – Sist oppdatert 12.09.2019 19:11
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2
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SELJORD KOMMUNE 
 

Postadresse: Brøløsvegen 13 A 

Postnr.: 3840 Seljord 

Telefon  : 35 06 51 00 

Telefaks : 35 06 51 10 

MEKLAROPPLYSNINGAR 
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 Matrikkelinformasjon 
 

Gards.nr: 43  Bruksnr: 209 Festenr:   Seksjonsnr:  

Adresse: 

 
Ingrid Slettens veg 6, 3840 Seljord Heimelsha

var: 

Seljord Eiendom A/S 

Eigedommens areal (om oppmålt): 

 
3546,7 kvm 

Alt jamfør til opplysningar frå Matrikkelen 
 

 

Bygningsdata frå Matrikkelen 
 

Bebyggelsens bruksareal: 

(BRA, jf. NS3940)  
1023 kvm 

Bebyggelsens type: 

 
Næring/forretning 

Byggeår 

 
2009 (Midlertidig brukstillatelse) 

Alt jamfør til opplysningar frå B-delen i Matrikkelen 

 

 

  

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


 

 

SELJORD KOMMUNE 
 

Postadresse: Brøløsvegen 13 A 

Postnr.: 3840 Seljord 

Telefon  : 35 06 51 00 

Telefaks : 35 06 51 10 

MEKLAROPPLYSNINGAR 
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Førebelse bruksløyve og ferdigattest 

 

 Ja Nei 

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

Om det er utstedt førebels bruksløyve X  

Om bygningane er byggemeldt: 

 

X  

Merknader:  
 

 

 

Gjeldande planer med føresegner 
 

 

Planopplysningar: Namn: Føremål: Vedtaksdato: 
Reguleringsplan Seljord sentrum plankart  Næring/bustad  

Kommunedelplan Seljord sentrum  Periode:     

 

Uregulert  

Reguleringsføresegner  

 

 

 

Mogleg inngrep på reguleringsplan:       
 

Reguleringsplanar under arbeid:                                                    Ja:          Nei:  X 
Kommentar :  

 

 

  

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


 

 

SELJORD KOMMUNE 
 

Postadresse: Brøløsvegen 13 A 

Postnr.: 3840 Seljord 

Telefon  : 35 06 51 00 

Telefaks : 35 06 51 10 

MEKLAROPPLYSNINGAR 
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Tilknyting til veg, vatn og kloakk 
 

 

 

Kommunal avgifter:  kr 16189,58 inkl mva . Vatn/kloakk er betalt etter 

målt vassforbruk ved vassmålar.  
 

 

Restanse: Me må ettersende opplysningar om dette på grunn av problem i 

våre systemer 
    

 

 

Kommentar til hele ordren:       

 

 

  

 Tilknytt offentleg nett (sett kryss) Privat Ikkje innlagt 
Vatn Off.nett    X Off.nett via Priv Fordelingsnett 

 
  

 

Kloakk 

 

Off.nett    X 

 

Off.nett via Priv Fordelingsnett 

 
  

Veg Off.veg    X 

 

Priv.veg 

 

  

 

Føreligg det pålegg om endringa av tilknytningsforhold til 

eigedommen? 

Ja      

Nei  X 

I tilfelle kva slag?       

 

Finnas det konkrete utbyggingsplanar som kan utløyse pålegg om 

tilknytingsforhold til eigedommen? 

Ja     

Nei   

I tilfelle, kva slag?  

 

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


 

 

SELJORD KOMMUNE 
 

Postadresse: Brøløsvegen 13 A 

Postnr.: 3840 Seljord 

Telefon  : 35 06 51 00 

Telefaks : 35 06 51 10 

MEKLAROPPLYSNINGAR 
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Vedlegg: 
Situasjonskart X 

Matrikkelrapport X 

Utsnitt reguleringsplan X 

Reguleringsføresegner X 

Midlertidig brukstillatelse / Ferdigattest X 

  

  

 

 

 

 

 

Dette skjemaet omfattar ikkje opplysningar i samband med byggesakshandsaming, 

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

er tinglyst på eigedommen. 

 

Gjeldande planar/vedtak er ikkje nødvendigvis bindande for kommunens framtidige 

planer/vedtak. Reguleringsplanar kan bli endra.  

 

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

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

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

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

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

frå digitalarkivet eller bestilla frå Statens Kartverk, Tinglysinga. 

 

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

 

 

Seljord,  24. september 2019        

 

 

 

 

 

 

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




Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet

Kommune: 0828 - SELJORD
Gårdsnummer:

Bruksnummer:

43
209

Utskriftsdato/klokkeslett: 23.09.2019  kl. 14:05

Produsert av: Bjørn Arild Hagen

For matrikkelenhet:

Side 1 av 623.09.2019 14.05



Matrikkelenhet
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn:
Etableringsdato: 23.10.1997
Skyld: 0
Er tinglyst: Ja
Har festegrunner: Nei
Er seksjonert: Nei

Arealrapport
Tekst Areal (m2) Kommentar
Beregna areal for 43 / 209 3 546,7

Eierforhold

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

REITEN BJØRG STENHAUG 1 / 1301144Hjemmelshaver ØSTLI 16
3718 SKIEN

SELJORD EIENDOM AS 1 / 1986786848Fester Brøløsvegen 59
3840 SELJORD

Forretninger
Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

25.08.2009 25.08.2009 0828hab

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 43/209 0

Annen forretningstype

23.10.1997

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 43/3 0
Mottaker 0828 - 43/209 0

Kart- og delingsforretning

23.05.2011 29.06.2011 0828hab

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 43/3 -3 547,2
Mottaker 0828 - 43/209 3 547,2
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Forretningsdato Matrikkelføringsdato SignaturTinglysingsstatus TinglysingsstatusdatoForretningstype Årsak til feilretting

23.05.2011 29.06.2011 0828hab

ArealendringMatrikkelenhetRolle
Avgiver 0828 - 43/3 -172,1
Mottaker 0828 - 43/208 172,1

Kartforretning

Adresser

SELJORD SENTRUM SØR61025 Grunnkrets:Vegadresse 0101

Adressetype Adressenavn
Adressetilleggsnavn

Adressekode Adressenr Kretser

Ingrid Slettens veg
SELJORD1Valgkrets:
SeljordKirkesogn: 05141601
SELJORD3840Postnr.område:
Seljord3111Tettsted:

Bygning og bygningsendring

Har heis:

Oppvarming:

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

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

Ferdigattest:
Midl. brukstillatelse:

Igangsettingstillatelse:
Rammetillatelse:

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

0
1

Offentlig kloakk

0
0

1 023

300 037 835

Midlertidig brukstillatelse

Butikk/forretningsbygning
28.01.2009

08.10.2009Varehandel, reparasjon av motorvogner

11.12.2008
Tilkn. off. vannverk

Elektrisitet Elektrisk

1 023

0
Alternativt areal 2: 0

Datoer:

Nei

Kontaktpersoner
Rolle Føds.dato/org.nr Navn AdresseBruksenhet
Kontaktperson 981490274 3D ARKITEKTER AS Postboks 121

3835 SELJORD

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

H0101 Annet enn bolig1025 Ingrid Slettens veg 6 43/2090 001023

Etasje
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt
H01 0 0.0 1023.0 1023.0
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Oversiktskart for 43 / 209 Målestokk 1:2 000
EUREF89 UTM Sone 32

N
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Teig 1 (Hovedteig)
43 / 209

Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 32

N
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Areal og koordinater
Areal: 3 546,7 Arealmerknad:
Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32 Nord: 6593894 Øst: 478942

Ytre avgrensing

Nord Øst
Grensemerke nedsatt i /

Lengde
Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype Målemetode RadiusLøpenr Nøyaktighet

1 6593852,52 478956,07 Ikke spesifisert
27,62

Umerket
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

2 6593874,43 478939,25 Ikke spesifisert
42,34

Umerket
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

3 6593909,85 478916,05 Ikke spesifisert
2,20

Umerket
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

4 6593910,97 478917,94 Ikke spesifisert
45,93

Umerket
Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt 13

5 6593933,42 478958,01 Jord
5,03

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

6 6593935,98 478962,34 Jord
1,13

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

7 6593936,55 478963,32 Jord
62,32

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

8 6593884,27 478997,24 Jord
26,07

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

9 6593868,30 478976,63 Jord
23,91

Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

10 6593853,78 478957,63 Ikke spesifisert
2,01

Asfaltspiker
Ikke hjelpelinje

96 GPS kinematisk (Real time kinematic) 13

Grensepunkt / Grenselinje
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16.09.2019Dato:

Utsnitt reg.plan

1:1000Målestokk: Koordinatsystem: UTM 32N

© 2019 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap
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Seljord  kommune 
 

 
 

Revisjon av reguleringsplan 
Seljord sentrum 
 

 
Plankart II 

 
 
 
 
 
 
I samsvar med vedtak i kommunestyremøte den 6. juni 2002 
Endra i Planutvalet  05.02.04 / 24.08.06 
 
 
Planen er utarbeidd av: 
Seljord kommune med hjelp ifrå:Plankontoret Hallvard Homme AS 

1559/jan 02/rev. juli 02 
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REGULERINGSFØRESEGNER 
SELJORD SENTRUM, plankart II, Næringsområdet 

 
I medhald av plan- og bygningslova (PBL) av 14. juni 1985, nr. 77, med revisjonar, §§ 22 -
28-2, er det utarbeidd ny reguleringsplan for området Seljord sentrum. Desse regulerings-
føresegnene gjeld for ”Reguleringsplan – Seljord sentrum – plankart II”, Seljord 
kommune, datert 13. juli  2002 i målestokk 1:1000. Føresegnene gjeld innafor området 
avgrensa med reguleringsgrense som vist på kartet. 
 
Planføresegner og plankart avløyser tidlegare plan, vedteken i Seljord kommunestyre den 5. 
okt. 2000, sak 46/00. 
 
Vedtatt reguleringsplan er bindande for arealbruk, frådeling og byggje- og anleggsverksemd 
innanfor planområdet. Reglane for erstatning av tap ved reguleringsplan går fram av PBL § 
32. 

§1 Fellesføresegner 
 
A) På plankartet er det synt vegar, avkøyringar og kryss. Eksisterande avkøyringar kan 

oppretthaldast, om ikkje anna er fastlagt på plankartet.  Intern vegframføring i område 
der det ikkje er tatt endeleg stilling til framføring til tomt, skal leggjast fram for 
kommunen for godkjenning. Bygningar skal plasserast innafor dei oppgjevne  
byggjegrenser/byggjelinjer. 

 
B) Det er 50 meter byggjegrense til senterlinje på Europaveg og 12,5 meter byggegrense til 

senterlinje på dei kommunale vegane, og byggjegrense på 4 meter frå asfaltkant på 
andre køyrevegar, når ikkje anna er oppgitt med byggjelinje/ byggjegrense på 
plankartet. 

 
C) I byggjegrensa mot offentleg veg er det ikkje tillete med anlegg eller tiltak høgare enn 

½ meter, eller anlegg/tiltak som på annan måte hindrar frisikt i avkøyrsler/kryss. Tre, 
stolpar eller liknande kan godtakast etter godkjenning av kommunen eller Vegkontoret. 
Kommunen avgjer kva anlegg eller tiltak som hindrar sikt ved privat/kommunal veg, 
medan Vegkontoret avgjer slike saker langs europa-, riks- og fylkesvegane, jf. 
føresegnene under føremålet Spesialområde. 

 
D) Ved utarbeiding av utbyggjingsplan gjeld  følgjande krav til parkeringsareal, 

opparbeidd på tomt eller felles parkeringsplass, når ikkje anna er spesifisert til dei ulike 
områda: 
• Forretning: 1 biloppstillingsplass pr. 25 m² bruksareal. 
• Hotell/herberge: 1 biloppstillingsplass/utleigerom  
• Kontor: 1 biloppstillingsplass pr. 50 m² bruksareal. 
• Lager: 1 biloppstillingsplass pr. 100 m² bruksareal. 
• Produksjonsverksemd/verkstad: 1 biloppstillingsplass pr. 30 m² bruksareal. 
• Bustadføremål: minimum 2 biloppstillingsplassar til kvar bueining. 
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• I tillegg skal det vere lasteareal for varemottak og vareutlevering. 
 
E) Ved utarbeiding av utbyggjingsplan/detaljplan gjeld følgjande krav for avsett minste-

areal til leikeområde: 
a) Innafor område avsett til næringsverksemd i kombinasjon med buføremål, skal det 

vere minst 50 m2 fellesareal pr. bueining som utandørs fellesareal til leik og 
opphald. Når talet på bueiningar kjem over 10, aukast arealet med 5 m2 pr. buein-
ing. 

b) Innanfor buområda skal leikeplassane gi et allsidig leiketilbod med følgjande krav: 
I. Alle nye bustadar skal, innafor ei avstand på 150 m, ha tilgang til leikeplass 

med sand, benk og noko fast dekke. Det skal avsettast minst 5 m2 pr. 
bueining, og leikeplassen skal minst vere 50 m2. 

II. Alle nye bustadar skal, innanfor ei gangavstand på 300 m, ha ein 
”kvartalsleikeplass”, berekna ut frå minst 10 m2 pr bueining og med eit 
minsteareal på 500 m2. 

III.For enkeltprosjekt innafor eksisterande småhusgrupper, som samla ikkje 
kjem over 4, kan kravet om leikeplass tilfredsstillast ved at det avsettast eit 
hageområde på eigedomen på minst 100 m2 som er eigna for leik. Arealet 
må framstå som eit samla hagerom. Restareal rundt bygningar skal ikkje 
medreknast.  

IV.For byggjeprosjekt der det er dokumentert at det ikkje vil bu barn på 
innflyttingstidspunktet og i næraste tid etter dette, kan kravet til leikeplass 
erstattast med at det avsettast eit tilsvarande areal som opparbeidast 
parkmessig inntil vidare. 

c) Leikeplass skal ha godkjente leikeapparat. Utbyggjar er ansvarleg for vedlikehald 
om ikkje anna avtalefestas med kommunen. 

 
d) Det kan setjast opp gjerde, hekk eller liknande for fysisk å avgrense leikeplassane. 

 
F) All graving og sprenging i terrenget skal gjerast skånsamt. Ubygde delar av tomtene 

skal opparbeidast i høve til godkjent situasjonsplan, og haldast vedlike. Vegetasjon som 
skal stå att, må stellast og sikrast tilstrekkeleg. 

 
G) Ved køyring i samband med anleggsverksemd skal terrenget ikkje påførast skade. 

Entreprenøren er ansvarleg for utbetring av skadar der dette likevel skjer. Dette gjeld i 
særleg grad vegetasjon og monumentale tre og trerekkjer. 

 
H) Skilt og reklame, på eller rundt verksemd/forretning, skal godkjennast av kommunen 

jfr. skiltføresegnene. Ved godkjenning skal det leggjast vekt på tilpassing av skiltet til 
staden og bygningen. 
Kommunen har vedteke eigne reglar for skilting.  

 
I) Etter at reguleringsplanen er vedtatt, er det ikkje lov til å etablere privatrettslege avtalar 

i strid med planen. 
 
J) Etter godkjenning frå kommunen kan det setjast opp nødvendige transformatorstasjonar 

innafor planområdet, over markert grense for flaumfare. Ved plassering skal det leggjast 
vekt på tilpassing til bygningsmiljøet. 



SELJORD KOMMUNE                                                                   REGULERINGSFØRESEGNER / ll 
 

____________________________________________________________________________________________SIDE 
  

4

 
K) Plan- og bygningslova sine føresegner, samt rikspolitiske retningslinjer for barn og 

unge, rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag, rikspolitiske retningslinjer for 
samordna areal- og transportplanlegging m.m., samt særlover, utfyller desse 
føresegnene og skal ivaretakast gjennom sakshandsaming i den einskilde sak.  

 
L) Teknisk Utval skal sjå til at bygningane får ei god form og god materialbehandling, og 

at bygningar i samme område får ei einskapleg og harmonisk utføring. Takvinkel, 
utvendige fargar m.m. skal godkjennast av planutvalet. Alle nye bygg skal tilpassast 
eksisterande bygg med eit formspråk som er tilpassa samtida. 

 
 

§ 2 Byggjeområde, jf. PBL §25, pkt.1 

§ 2.1 Fellesføresegner - Byggjeområda  
 
a) Før byggjeområda vert bygde ut skal det føreliggje godkjent detaljert reguleringsplan/ 

utbyggjingsplan for det aktuelle byggjeområdet. (Plankravet kan tillempast i byggje-
område for bustad- og småhus-fortetting, jf. pkt. 2.1.1). Planen skal vise framtidig 
tomtedeling, interne vegar, ev. tilkomstar til bakanforliggjande byggjeområde, 
plassering av planlagte bygg med garasjar, høgde og møneretning, avgrensing av 
fellesareal (leik/parkering m.m.), markering av eksisterande tre og vegetasjon som skal 
bevarast, plassering av ev. tekniske anlegg, og ev. støyvurdering/planlagt 
støyskjerming. Kommunen kan også be om visualisering av tiltaket i høve til 
tilliggjande eigedomar. 

 
b) Teknisk Utval skal ved handsaming av byggjesøknadar og byggjemeldingar ha for auga 

at bygg får ei god form, at materialval og materialbehandling vert tilfredsstillande, og at 
nye bygningar harmonerer med tilliggjande bygg i volum, form og fluktlinjer for 
fasade/bygningskropp. Frittståande garasjar/uthus kan oppførast i nabogrense når det 
etter utvalet sitt skjøn ikkje er til særleg sjenanse for nabo, eller i konflikt med 
oppgjevne byggjegrenser. 

 
c) Eksisterande bygningar er vist på plankartet. Nye bygg skal oppførast innafor 

byggjegrensene som er vist på plankartet, alternativt inntil byggjelinje som vist på 
planen. Bygningar som kan fjernast/ikkje kan påreknast sette opp att etter f.eks. brann, 
er markert med kryss. 

 
d) Garasje/carport går inn i utrekningsgrunnlaget for utnyttingsgrad, og utvalet skal sjå til 

at dette er ivaretatt dersom bustad oppførast i framkant av garasje. Normerte krav til 
parkeringsareal er oppgjeve under det enkelte byggjeområde. 

 
e) Framtidig ubygde område innafor føremålet skal gjevast ei tiltalande form og hand-

saming. 
 
f) Teknisk Utval skal godkjenne gjerdekonstruksjonar, materialval, høgde og fargesetjing. 
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g) Eksisterande terreng og vegetasjon skal takast vare på i størst mogeleg utstrekning. 
 
h) Søkjar pliktar sjølv å ivareta konstruksjonsutforming i underetasje, slik at byggjet ikkje 

vert skadd ved ev. flaum og framleggje spesifikasjonar om dette. For nye bygg skal 
normalt topp grunnmur liggje min. 119,5 o.h., og det skal normalt ikkje tillatast  å 
byggje kjellar under dette nivået. Sårbare installasjonar (elektriske anlegg/ 
transformatorar o.l.) skal liggje over den oppgjevne kotehøgde. Bustadar over 
oppgjevne flaumgrense kan etablerast med kjellar. 

 
j) For alle bygg der heile eller delar av utbygginga kan nyttast til buføremål skal krava i 

dei rikspolitiske retningslinjene for å sikre barna og dei unge sine interesser vere 
tilfredsstilt. 

 
l) Kommunen skal sjå til at utforminga av bygningar og uteareal er ivaretatt med omsyn til 

nødvendig utrekning av støy og støyskjerming, jf. §20-4, pkt. b og d.,  T 1/86 frå 
Miljøverndepartementet, samt rettleiande støygrenser for vegtrafikkstøy i rundskriv T 8-
79 frå Miljøverndepartementet. For nye bygg er byggherre ansvarleg for å framleggje 
nødvendige vurderingar og dokumentasjon, samt å koste eventuelle påkravde tiltak for 
støyskjerming før ferdigattest kan gjevast. 

 

§ 2.1.1 Område for bustadar/fortetting (Felt B1 -  B 11) 
Følgjande krav til prosent tillete bygd areal (BYA), gesimshøgde og mønehøgde gjeld: 
BYA = 25 %. Gesimshøgde inntil 5,5 m, mønehøgde inntil 8,0 m eller tilpassa tilliggjande 
hus. Bygningane skal ha saltak. 
 
a) Områda skal nyttast til buføremål for bustadar med tilhøyrande garasje eller uthus. Uthus 

kan innreiast med bueining, men ha fasade som tar omsyn til lokal byggjeskikk.  
 
b) Innafor området er det høve til å fortette busetnaden ved å oppføre nye bustadar i samsvar 

med oppgitt utnyttingsgrad innafor byggjelinjer/ byggjegrenser. Nye hus skal utformast 
slik at dei harmonerer med tilliggjande bygg, men utformast med et formuttrykk som 
representerer den tida det er bygt i. Nye bygg skal ha gesimshøgde, takvinkel og høgde på 
murkrone som på huset tomta delast frå eller anna nær tilliggjande bygg.  

 
c) Før det vert gjeve byggjeløyve eller delingsløyve innafor byggjeområde for fortetting, kan 

utvalet be om å få framlagt ein illustrasjonsplan for heile eigedomen eller delar av den, 
som viser framtidig tomtedeling, avkøyrsler, plassering av planlagte bygg med garasje, 
høgde og møneretning, avgrensing av fellesareal (leik/parkering m.m.), markering av 
eksisterande tre som skal bevarast, plassering av ev. tekniske anlegg og ev. støyvurdering/ 
planlagt støyskjerming. Kommunen kan også be om visualisering av tiltaket i høve til 
tilliggjande eigedomar, og i enkelte tilfelle formell utbyggjingsplan. 

 
d) I bygg kan det med samtykke av utvalet innreiast til eller oppførast mindre verkstad/ uthus 

som etter utvalet sitt skjøn ikkje er til sjenanse med omsyn til støy, trafikk, parkering m.m., 
for dei som bur i området. Heimekontor kan tillatast dersom det ikkje medfører vesentleg 
auke av trafikk og parkeringsbehov eller annan støymessig belastning for bumiljøet. 
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e) Kravet til parkering kan tilfredsstillast ved byggjing av fellesparkering. Slik parkering bør 
leggjast i tilknyting til tilkomstveg og skilt frå leikeareal og gang-sykkelveg. Garasje skal 
ha takvinkel 25-35 °, max. mønehøgde over eksisterande terreng: 4,5 m.   

  
f) På tomta B5 skal det oppførast konsentrert bustadanlegg med fleire bueiningar i rekkje. På 

den nedre delen av tomta kan det byggast forretning/bustad med utnyttelsegrad for bustad 
på 100 % av forr.arealet. Krav til gesimshøgde og utforming gjeld som nemnt i innleiinga. 

g) Det skal avsetjast plass for tilkomstveg i den søndre delen av arealet,  (BF1)med 8 m 
bredde, slik at ein kjem til B5. 

  

§ 2.1.3 Område for merkantile bygg/næringsverksemd, handel og kontor og evt. 
buføremål (F1 – F12). 
 
Følgjande krav til prosent tillete bygd areal (BYA), gesimshøgde og mønehøgde gjeld: 
BYA = 40 %, gesimshøgde inntil 8,2 m, mønehøgde inntil 11,5m. Bygningane skal ha saltak 
med takvinkel tilpassa omkringliggjande bygningar, alternativt flat tak på mindre bygnings-
kroppar dersom formuttrykk på tilliggjande bygg tilseier det. Minste uteopphaldsareal pr. 
bueining = 50 m2. 
 
Generelt for F1 – F 14: Før utbyggjing skal det lagast utbyggjingsplan (§28.2). Mot Ingrid 
Slettens veg skal det avsetjast areal til grøntbelte og trerekke. 
 
a) F1, F2 og F3: På teigane kan det byggjast bygningar for handelsverksemd/ tenesteyting. 

Innafor F3 kan det drivast bilforretning.  
 
b) F4: Det kan oppførast næringsbygg for varehandel og tenesteyting.  
 
c) F5: Det kan oppførast næringsbygg for varehandel og tenesteyting. Arealet er tenkt til 

arealkrevjande utbygging. 
 
d) F6: Det kan oppførast næringsbygg for varehandel og tenesteyting. Innafor varehandel kan 

det omsetjast varer innan spesialvarer. Kolonialvarer kan ikkje omsetjast. 
 
e) F7: Det kan oppførast industri og lagerbygg for industriproduksjon. Ved evt. utbyggjing/ 

ombyggjing til annan slag verksemd må type verksemd/aktivitet godkjennast av planut-
valet. 

 
f)  F8: Det kan oppførast varehus og bygningar for handel og tenesteyting.   
 
g)  F9: På teigen kan det byggjast forretningsbygg for varehandel og tenesteyting eller 

bustadbygg eller kombinasjon av desse.  
 
h) F10: På teigen kan det byggjast forretningsbygg for varehandel og tenesteyting. Alle 

bygningar skal liggje i byggjelinje på 12,5 m frå senter køyreveg. Det kan byggjast 
bueiningar innafor teigen som integrert del av forretningsbygg inntil 50 % av golvarealet. 
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i) F13: Det kan oppførast bygningar til forretning/næring. Det kan byggjast bueiningar 
innafor teigen som integrert del av forretningsbygg inntil 50 % av golvarealet.  

 
j) F14: Det kan oppførast bygningar til forretning/næring. Det kan byggjast bueiningar 

innafor teigen som integrert del av forretningsbygg inntil 20 % av golvarealet. 
 
k) På teigane BEN1 og BEN2 kan det oppførast og drivast bensinstasjonverksemd og det som 

naturleg høyrer med. På BEN 1 kan det også drivast motell/herberge. 
 
Planutvalet avgjer om eit tiltak er innafor den kategori verksemd som er lagt til grunn i 
reguleringsføresegnene. 
 

§ 2.1.4 Område for offentlege bygg (O1, O2, O3, O4 og O5) 
 
O1: Området er avsett til bruk som kommunehus. 
 
O2: Området er avsett til offentleg helsestasjon.  
 
O3:Området er avsett til psykiatrisk senter. 
 
O4: Områda (O4a og O4b) er avsett til offentleg sjukeheim/ omsorgsbustader.  
 
O5: Område er avsett til helsesenter.  
 

§ 2.1.5 Område for almennyttige føremål ( A1, A2 og A3.) 
 
A1: Kulturhuset Granvin. Det kan oppførast og drivast kulturhus med forsamlingslokal.  
 
A2: Bedehuset.  Tomta er avsett til almennyttig føremål. Det kan byggjast bueiningar innafor 
teigen som integrert del av forsamlingsbygg med inntil 20 % av golvarealet. 
 
A3: Røde kors.  Tomta er avsett til almennyttig føremål. Før utbyggjing skal det lagast 
utbyggjingsplan (§28.2). 

 

§3 Landbruksområde, jf. PBL §25, pkt. 2 
 
Dette omfattar områda L1, L2, og L3. L2 og L3 har i tillegg status verneverdig jordbruks-
landskap, kfr. § 7.4.  
 
a) Området L1 er regulera til landbruksføremål. Det  kan tillatast oppført bygningar som har 

tilknyting til stadbunden næring, gartneriverksemd. 
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§4 Offentlege trafikkområde, jf. PBL §25, pkt.3 
 
a) Vegar og tilhøyrande anlegg skal utformast med oppgitte breidder, avkøyingar, 

inndeling, frisiktsoner mv., som vist på plankartet. 
 

b) Ved etablering av nye veganlegg skal utføring skje skånsamt mot det opphavlege 
terreng,: Vegskjeringar og fyllingar skal plantast og behandlast på en tiltalande måte. 

 
c) Ved gjennomføring av utbygging i samsvar med utbyggjingsplan kan kommunen krevje 

at eksisterande avkøyringar vert sanert og samordna som oppgjeve på plankartet. 
 
d) Mindre vesentlege endringar i utforming av avkøyringar og interne vegar kan tillatast 

av kommunen i samråd med vegstyresmaktene når det ikkje reduserer trafikktrygg-
leiken. 

 
e) Etablering av nye avkøyringar til riksveg/europaveg kan berre tillatast av Vegkontoret 

etter særskilt vurdering av omsynet til trafikktryggleik. Alle andre slike saker 
vedrørande tilkomst til kommunal eller privat veg skal også leggjast fram for Teknisk 
Utval til godkjenning. 

 
f) Gang- og sykkelvegar kan nyttast til nødvendig tilkomst for køyrety til enkelttomter og 

jordbruksområde dersom det ikkje er anna regulert tilkomst.  
 
g) Kommunen skal, i samråd med Vegkontoret, sjå til at skilting til einkvar tid er 

tilfredsstillande og i samsvar med gjeldande føresegner. 
 
h) Det er ikkje høve til å stengje eller gjere tiltak på tilkomstvegar som hindrar sjuke- 

brann-,  flytte- eller renovasjonsbilar. 
 
i) Kommunen skal sjå til at utforming av bygningar og uteareal er ivaretatt med omsyn til 

nødvendig skjerming av støy langs vegnettet, før utbyggjingsplan godkjennast eller 
byggjeløyve vert gjeve. Jf. PBL  §20-4, pkt. b og d.,  T 1/86 frå Miljøverndepartementet 
og rettleiande støygrenser for vegtrafikkstøy i rundskriv T8/79 frå Miljøverndeparte-
mentet.  

 
j) Undergangar: Mindre vesentlege endringar i vegføring og utforming av undergang med 

sideareal kan tillatast av planutvalet, i samråd med vegstyresmaktene, når dette ikkje 
reduserer trafikktryggleiken. 

 
 

Veg nr. 1: Brødløsvegen har status som kommunal veg og skal ha køyrebane-
breidde på 5,5 m med tillegg for skulder og grøfter/skråning/skjering. 
 
Veg nr. 2:  Nyveg (sambindingsvegen mellom Brødløsvegen og gangbrua til 
Garvikstrånd-vegen) skal ha status som kommunal veg og ha køyrebanebreidde på 6,0 
m med tillegg for skulder og grøfter/skråning/skjering. 
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Veg nr. 3: Vekan-vegen skal ha status som kommunal veg og køyrebanebreidde på 
6,0 m med tillegg for skulder og grøfter/skråning/skjering. 
 
Veg nr. 4:  Sambindingsvegen mellom Nyveg (nr. 2) og Ingrid Slettens veg (nr.6)  
skal ha status som kommunal veg med køyrebanebreidde på inntil 8,0 m.  
 
Veg nr. 5: Tilkomstveg til  F3, F8, F9 og B4 skal ha status som kommunal veg 
med køyrebanebreidde på 6,0 m med tillegg for skulder og grøfter/ skråning/skjering. 
 
Veg nr. 6: Ingrid Slettens veg skal ha status som kommunal veg og ha 
køyrebanebreidde på 6,0 m med tillegg for skulder og grøfter/ skråning/ skjering. 
 
Veg nr. 7: Sambindingsveg mellom Ingrid Slettens veg (nr.6) og Kapteinsgata 
(nr.8) skal ha status som kommunal gangveg. Vegen er tilkomstveg til delar av B6/ B7. 
 
Veg nr. 8: Kapteinsgata er tilkomst til områda  B6, delar av B7 og B8, O2, O3, Fr 
3 og L 2 og skal ha status som kommunal veg med køyrebanebreidde på 5,5 m med 
tillegg for gangveg på 1,5 m og skulder og grøfter/ skråning/skjering. Enden på vegen 
kan markerast med bom.  
 
Veg nr. 9:  Tilkomstveg til sjukeheimen (O4), F 13, B10, delar av B7 og B8, B9, 
Sp.omr 1 og 7 og Fr 5. Vegen skal ha status som kommunal veg med køyrebanebreidde 
på 5,5 meter med tillegg for skulder og grøfter/skråning/ skjering. Enden på vegen kan 
markerast med bom. 
 
Veg nr. 10:  Sambindingsveg mellom V9 og P1 skal ha status som kommunal 
køyreveg med breidde på inntil 4,5 m. 
 
Veg nr. 11: Kommunal gang- og sykkelveg mellom undergang på europaveg fram 
til Ingrid Slettens veg (nr. 6) skal ha breidde på 5 m med turvande skulder og grøfter.  
 
Veg nr. 12: Vegen skal ha status som kommunal veg mellom sjukeheimsvegen 
(nr.9)  og friområdet Fr 5/spesialområde 1.  
 
Parkering 1: Offentleg parkeringsanlegg for sentrumsparkering med avkøyring frå 
Brøløsvegen. 
 

 

§ 5 Friområde, jf. PBL §25, pkt. 4 

§ 5.1 Friområde – Leik/Park/Turveg, Fr1, 2, 3, 4, 5 og 6. 
a)  Områda er viktige for den offentlege grøntstrukturen. Områda skal opparbeidast og 

skjøttast som parkanlegg.  
 
b)  I friområda er det tillete med byggje- eller anleggstiltak som fremmar friluftslivet eller 

undervising i fag som natur- og miljølære e.l.   
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c)  Rydding av stiar, tilretteleggjing av badeplassar, fiskeplassar/rullestolbrygger o.l. skal 
gjerast på ein måte som ikkje skjemmer naturen. Skilting og merking skal vedlikehaldast 
og gjerast på en naturtilpassa måte.  

 
d)  Ansvar for vedlikehald av anlegg skal vere klarlagt før tilretteleggjing tar til.  
 
e)  Leikeplassar skal opparbeidast og vedlikehaldast slik at det kan gjevast eit allsidig 

leiketilbod. Dersom det er dokumentert at det ikkje vil bu barn i nærmiljøet i næraste tid 
etter at planen er vedtatt, kan kravet til leikeplass erstattast med at det avsetjast eit 
tilsvarande areal som opparbeidast parkmessig inntil vidare. Leikeplass skal ha godkjente 
leikeapparat. Utbyggjar er ansvarleg for vedlikehald om ikkje anna avtalefesta med 
kommunen.  

 
f)   På området Fr 4 skal det utviklast parkanlegg som innfallsport til Seljord sentrum. Det 

skal leggjast vekt på estetikk kombinert med bruksområde for rastande ferdafolk. 
 
g)   Det kan setjast opp gjerde, hekk eller liknande for fysisk å avgrense plassen.  

    
 

§ 6 Fareområde, jf. PBL §25, pkt 5     

§ 6.1 Flaumutsette areal. 
a) Flaumutsette areal langs Bygdaråi og Seljordsvatn (under kotehøgde 119,5) er regulert som 

fareområde i kombinasjon med anna føremål. 

§ 6.2 Trafoanlegg. 
a) Energilova sine  sikringskrav gjeld. 
 
b) Av omsyn til det visuelle miljø skal master fjernast og linjene leggjast som jordkabel ved 

ev. oppgradering av linjenettet.  
 
 

§7 Spesialområde, jf. PBL § 25, pkt. 6   

 § 7.1 Friluftsområde på land, Spesialområde. 1 
a) Innafor det oppgitte området skal det ikkje setjast i verk tiltak i strid med verneføremålet 

eller rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag.  
 
b) Sona skal bevarast for å sikre eit variert livsmiljø for flora og fauna. Det er ikkje tillete 

med flatehogst i kantsona. Skjøtselstiltak som fremmer verneføremålet, kan setjast i verk. 
Ein skal prøve å take vare på naturleg treslagssamansetjing, variasjon i treslag, alders-
samansetjing og storleik. 



SELJORD KOMMUNE                                                                   REGULERINGSFØRESEGNER / ll 
 

____________________________________________________________________________________________SIDE 
  

11

§ 7.2 Friluftsområde i vatn, Spesialområde. 2 
a) Innafor det oppgjevne området skal det ikkje setjas i verk tiltak i strid med verneføremålet 

eller rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag. Det kan tilretteleggjast for båtanlegg, 
bryggjer og badeplassar. 

§7.3  Frisiktsoner (ikkje spesifiserte, spes.omr. 3) 
a) Alle frisiktsoner ved veg er vist som spesialområde i kombinasjon med tilliggjande 

dominerande føremål. Innafor frisiktsone og ev. byggjegrense til veg er det ikkje tillete 
med anlegg eller tiltak høgare enn ½ meter, eller noko som på annan måte hindrar frisikt i 
avkøyrsler/kryss. Tre, stolpar eller liknande element kan godtakast etter særskilt vurdering.  

§ 7.4 Spesialområde 5 og 6: 
Landbruksmiljø av høg kvalitet i bygningar og jordbrukslandskap skal sikrast. I områda for 
vern kan eksisterande bygningar som inngår i planen setjast i stand under føresetnad av at 
målestokk, takform, fasadar, vindaugsdeling, dør og vindaugeutforming og materialval på 
bygningane vert halde ved lag eller mest mogeleg ført attende til det opphavlege. Teknisk 
utval kan tillate nybygg under føresetnad av at dette vert tilpassa eksisterande bygg med 
omsyn på materialval, form og farge. Før teknisk utval handsamar byggjeløyve skal det liggje 
føre uttale frå antikvarisk styresmakt.  

§ 7.5 Spesialområde 7: 
På teigen er spor etter gamal gravhaug og overflata kan ikkje rørast av omsyn til 
kulturminnet. Gravhaugen er automatisk verna i høve til kulturminnelova. 
 
§ 7.6  Private vegar: 
a) Veg nr. 1 er felles privat veg til F1, F2, B1 og B2 og skal ha maksimal køyrebreidde på   

4,0 m 
b) Veg nr. 2 er felles for F 3 og A1 
 
§ 7.7 Spesialområde kommunalteknikk, SpKom. 1 
På området kan det byggjast og drivast kommunaltekniske anlegg, kloakkreinseanlegg og det 
som naturleg høyrer til  den type drift. 
 

§ 8 Fellesområde, jf. PBL § 25 pkt. 7 
 
a) Alle fellesområde skal vere oppretta og sikra før byggjeløyve vert gjeve, og dei skal vere 

opparbeidde samtidig, før bygg vert tekne i bruk. 
 

§ 9 Kombinert føremål  
På teigen B/F 1 kan byggjast bustad- og forretningsbygg. I samband med byggjemelding skal 
det framleggjast plan som syner fordeling innafor føremåla. Teknisk utval har mynde til å 
avgjere innbyrdes fordeling. Det skal lagast utbyggjingsplan før utbyggjing. 

§ 10 Dispensasjon 
a.  Dersom det ligg føre særlege grunnar kan utvalet for plansaker gi dispensasjon frå 
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reguleringsføresegnene innafor ramma av Plan- og bygningslova, jf. §7 i lova. 
 
 
    **************************** 
 
 
 
 
Føresegnene er retta opp i samsvar med vedtak i kommunestyre den 6. juni 2002. 
 
Seljord den 07.06. 2002. 
 
 
Plankontoret Hallvard Homme AS  
 
Pål Helge Paulsen  
 
    ************************** 
     
Plankart, datert:        02.11. 2001 
Varsel om oppstart        07.05. 2001 
1. gongs handsaming i planutvalet       11.04. 2002 
Utlagt til offentleg ettersyn i tidsromet:      19.04-21.05.2002 
2. gongs handsaming i planutvalet      30.05. 2002 
Vedtak om eigengodkjenning av plankart med føresegner,       sak 30/02,  06.06. 2002. 
 
Endra § 2.1.3 bokstav g i Planutvalet     05.02.2004 
 
Endra § 2.1.4 i Planutvalet       24.08.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seljord, den 25.08.06 
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Matrikkel: Gnr 43: Bnr 209 Midtbø Bygg AS

Kommune: 0828 SELJORD KOMMUNE Bandakslivegen 253, 3849 VRÅLIOSEN

Adresse: Ingrid Slettens veg 6, 3840 SELJORD Telefon: 35 07 51 30

TILSTANDSRAPPORT

Matrikkel: Gnr 43: Bnr 209

Kommune: 0828 SELJORD KOMMUNE

Betegnelse: Næringsbygg

Adresse: Ingrid Slettens veg 6, 3840 SELJORD

Dato befaring: 19.09.2019

Utskriftsdato: 08.10.2019

Oppdrag nr: 1918

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst

Midtbø Bygg AS

Bandakslivegen 253, 3849 VRÅLIOSEN

Telefon: 35 07 51 30

Sertifisert takstmann:

Hans Tarjei Midtbø

Telefon: 975 45 770

E-post: htm@midtbobygg.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

ed378af
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Takstmannens rolle

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

Personvern

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

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne
gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine
data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/11746535-6669-4741-8aa2-d2683e0161c5

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

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

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

Rapportens struktur

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

Byggtekniske tilstandssvekkelser angis etter denne standarden på følgende måte:
    ·   Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer
    ·   Tilstandsgrad 1: Svake symptomer
    ·   Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
    ·   Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)

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

Arealberegning for boenheter:

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i
forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for
arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring
av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling
mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i
etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart
gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.
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Egne forutsetninger

Takstmannen er ikke gjort kjent med andre forhold som kan ha innvirkninger på tilstandsregistreringen enn det som er nevnt i
dokumentet. Feil eller mangler er kun anmerket der det er klart synlige forhold som kan registreres visuelt, uten inngrep i
bygningskonstruksjoner. Alder er et symptom på svikt i seg selv, og referansenivået er fra den gang bygningene ble oppsatt.
Takstmann tar forbehold om skjulte feil og mangler, og forutsetter at byggene er godkjent slik som de fremstod på befaringen.
Opplysninger på/om eiendommen er hovedsaklig gjengitt ut fra egne observasjoner, det som finnes på nettet samt rekvirent.
Info. vedr. konstruksjoner, oppbygging, materialer osv. er gjengitt fra sluttdokumentasjon som er overlevert eier av bygget.
Leieforhold, inntekter/kapitalisering og økonomi er ikke vurdert eller en del av oppdraget. Takstmannen er ikke gjort kjent med
andre forhold som kan ha betydning for eiendommens verdi enn det som er nevnt i dokumentet.

Konklusjon tilstand

Bygningmassen er oppført i betong og trekonstruksjoner, og fremstår i normalt god stand for alder. Oppføringen ble utført
etter Rema 1000 sine beskrivelser og tilpasset deres bruk. Butikk/salgslokalet er utført søylefritt og har derfor mulighet for
tilpasset inndeling osv. Port i bakkant som fører til varemottak/lager. Bygget har svært mye tekniske installasjoner, dette er i
hovedsak samlet i 2 etasje/ventilasjonsrommet. Ut- og innvendige overflater har behov for div. vedlikehold.

VERDIBEREGNINGER:
Teknisk verdi (normale byggekostnader pr. idag):                = kr. 13.500.000,-
Nedskrevet teknisk verdi:                                                      = kr. 10.000.000,-
Dagens tekniske verdi tomt:                                                  = kr.   3.500.000,-
NB! når leieavtalen har vart i 20 år (2028), kan leietaker kreve å få innløst tomten for kr. 500.000,- Summen er fast og kan
ikke endres av noen av partene, uavhengig av endringer i markedsverdien for tomta eller i pengeverdi (ref: punkt 5 i
festeavtale).

MARKEDSVERDI:                                                                 KR. 10.400.000,-

Verdiberegning:
Markedsverdi (normal salgsverdi) gir uttrykk for den salgsverdien som kan forventes for eiendommen (tomt og bygninger) i
dagens marked slik den fremstår på befaringstidspunktet; størrelse, standard og beliggenhet er lagt til grunn ved fastsettelse
av markedsverdi for eiendommen.

VRÅLIOSEN, 08.10.2019

Hans Tarjei Midtbø
Byggmester/Autorisert takstmann

Telefon: 35 07 51 30
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Seljord Eiendom AS

Takstmann: Hans Tarjei Midtbø

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 19.09.2019.
 - Hans Tarjei Midtbø.  Byggmester/Autorisert takstmann.  Tlf. 975 45 770

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Næringsbygg

Beliggenhet: Eiendommen ligger midt i Seljord sentrum. Området er regulert for bolig og næring.

Standard: Bygningen er oppført i betong og trekonstruksjon, standard fra byggeår. Konstruksjoner fremstår
generelt i god stand for alder, ut- og innvendige overflater har div. skader og vedlikeholdsbehov.

Adkomstvei: Tomten har direkte adkomst fra Ingrid Slettens veg, opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer
mellom gjennomfartsveien og bygningen.

Tilknytning vann: Tilknyttet offentlig vannforsyning.

Tilknytning avløp: Tilknyttet offentlig avløp.

Andre forhold: Takstmann har ikke undersøkt/vurdert regulering eller andre forhold i bygningsetaten. Arealer
beregnes etter bruken av bygninger/rom på befaringstidspunktet, uavhengig av hva som er godkjent
av bygningsmyndighetene. Forøvrig ingen spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på
befaringsdagen.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 0828 SELJORD Gnr: 43 Bnr: 209

Eiet/festet: Festet

Areal: 3 546,7 m² Arealkilde: seeiendom.no

Hjemmelshaver: Bjørg Stenhaug Reiten til grunn og Seljord Eiendom AS til festerett.

Adresse: Ingrid Slettens veg 6, 3840 SELJORD

Kommentar: Det foreligger tinglyst festekontrakt fra 2009, denne omhandler festeavgift, indeksregulering av
festeavgift, leietid, utkjøp osv.
Festeavgift: kr. 50.000,- pr. år ved inngåelse av kontrakt i 2008.

Festeopplysn.: Festekontrakt inngått år: 2009 Reguleres år: 2021

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Egne observasjoner 19.09.2019

seeiendom.no 25.09.2019 Innhentet

Rekvirent 19.09.2019

FDV-
sluttdokumentasjon

19.09.2019 Fremvist

Andre forhold

Forsikring: Type: Fullverdi.   Årlig premie: Kr. 30 000.
Ansatt årspremie.

Skattetakst: Ikke innhentet.

Ligningsverdi: Ikke innhentet.
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Bygninger på eiendommen

Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk

Bygningsdata

Byggeår: 2009  Kilde: Iflg. rekvirent

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

1. etasje 1 250 1 218 996 222

2. etasje/loft 60 52 52

Sum bygning: 1 310 1 270 996 274

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

Kommentar areal

Arealer kan ha avvik.
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Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering for Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk

Brannalarm - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bygningen har brannvarslingssystem, ukjent tilstand pr. idag. Kontroll anbefales.

 Grunn og fundamenter, generelt - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk

Beskrivelse: Grunnen består av steinfylling/bæremasser.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke registrert synlige problemer med grunn/grunnforhold som har hatt innvirkninger på
bygningens fundamenter, det er imidlertid registrert enkelte sprekker på golv innvendig som
kan relateres til setninger i grunnen.

 Gulv på grunn - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk

Beskrivelse: Støpt plate på mark.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Nesten ingenting av betonggolvet er synlig, alle innvendige golvflater er flislagte. I "fryserom"
er det pr. idag ikke ferdig støpt. Mindre/enkelte sprekker/riss er registrert i overflater. I tillegg
en del skade på fliser, flekker/misfarging, hull/bolter etter maskiner/utstyr osv. Vurderes til å
være godt slitte flater, rens og div. rep. må påregnes.

 Yttervegger - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk

Beskrivelse: Yttervegger er oppført i leca, betong og bindingsverk.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vegger i hoveddelen/butikklokalet er av isolert bindingsverk, utvendig kledd med stående
bordkledning. Ingen skader av betydning på utvendige veggflater, behov for normalt
vedlikehold.
Øvrige vegger er av mur og betong.

 Vinduer - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk

Beskrivelse: Vinduer med isolerglass og aluramme.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vinduer med varierende størrelse og flere fag/rammer. Fastkarm og sidehengslet typer. Alle
fremstod i god stand på befaringen.

 Ytterdører og porter - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk

Beskrivelse: Bygningen har port til varemottak, rømningsdører og større butikkdører.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

De fleste porter og dører i god stand, enkelte mindre skader/slitasjer finnes.

 Takkonstruksjoner - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk

Beskrivelse: Takverk er oppbygd som saltak av prefabrikerte, selvbærende takstoler.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takkonstruksjonen fremstår bra, det er isolert mot loft. Takstolene har opplegg/bæring på
langvegger, dette gjør at hele "salgslokalet" på ca. 900 kvm. er søylefritt.

Takform over varemottak mm. (bakre del) er flatt.
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 Taktekking og membraner - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk

Beskrivelse: Takflater er tekket med betongstein.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takttekking inkl. beslag fremstår i normalt god tilstand ut fra alder.

 Trapper og ramper - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk

Beskrivelse: Det finnes en utvendig lasterampe på vestsiden av bygget, i motsatt side er det ståltrapp opp til
ventilasjons-rom.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen innvendige trapper unntatt nedfellbar loftstrapp til vent. rom.

 Bygning, generelt - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk

Beskrivelse: Stor bygning hovedsaklig over et plan med tillegg av loftsplan/ventilasjonsrom. Bygningen er oppført
i betong og trekonstruksjoner.
Etasjeskillet til ventilasjonsrommet er av betongelement.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bygningen fremstår konstruksjonsmessig i god stand.

 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk

Beskrivelse: Vann og avløpsledninger er koblet til offentlig system.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vann og avløpsrør av kobber og plast. I lagerrom er det montert en vv tank på ca. 200l.

Overflater på innvendige gulv - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk / 1. etasje

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Flislagte golv i "alle" rom, tilstandgrad varierer fra 1 til 2.

Overflater på innvendige vegger - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk / 1. etasje

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vegger har betong, malte plater og mur. Det er registrert div. slitasjer, hull i plater osv. i flere
rom. Vedlikehold og rep. må påregnes. Tilstandgrad varierer fra 1 til 2.

Overflater på innvendig himling - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk / 1. etasje

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Hele bygget har systemhimling, behov for div. rep/utskifting av plater, fjerning av el. kabler
mm.

Overflater på innvendige vegger - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk / 1. etasje / Kontor

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Rom generelt: det er registrert slitasjer, mindre skader, hull osv. på tilnærmet alle flater i
rommet.

Overflater på innvendige vegger - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk / 1. etasje / Kjøkken/
personalrom

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Rom generelt: montert enkel skapinnredning med oppvaskmaskin og platetopp.
Overflater på golv og vegg har noe bruksslitasjer.
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Utstyr for luftbehandling - Næringsbygg, tidligere Rema 1000 butikk / 2. etasje/loft / Teknisk rom/
ventilasjonsrom

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Rommet inneholder maskiner, utstyr og komponenter for ventilasjonsanlegget. Ukjent tilstand
og om service er utført i senere tid.
Kanaler ligger synlig montert i himlingen i butikklokalet.

Tilstandsvurdering for Utendørs

Bearbeidet terreng, generelt - Utendørs

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tomten/arealet ut mot Ingrid Slettens veg er asfaltert. Det skal være gravd ned drensrør og
kummer.
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Andre bilder
Andre bilder for oppdraget
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Kjøper…….. Selger…….. 

 

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

Seljord Eiendom AS , org.nr. 986 786 848 Brøløsvegen 59, 3840 SELJORD  

  

("Selger") 

og 

, org.nr.  

  

("Kjøper"). 

 

1. SALGSOBJEKT 

1.1 Salgsobjektet er eiendommen Ingrid Slettens veg 6, gnr. 43, bnr. 209 i Seljord kommune 

(”Eiendommen”), som Selger har hjemmel til festeretten 

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

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

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

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

2. KJØPESUMMEN OG OMKOSTNINGER 

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

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

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

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

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

tinglyst, se pkt. 3.4. 

 

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

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

Disse er beregnet til å utgjøre: 

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

Tinglysingsgebyr for skjøte:     NOK       525,- 

 Tinglysingsgebyr pr. pantedokument:    NOK       525,- 

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

  

 Sum:        NOK [BELØP] 

  

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

3. OVERTAKELSE OG OPPGJØR 

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

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

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

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

eier per dato for Overtakelse.   

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

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

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

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

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

en fullmektig for Kjøperen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

finner sted og Oppgjørsansvarlig tilbakefører til Långiveren det mottatte lånebeløp. 

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

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

valutert og disponibelt på klientkonto 1503 72 70536 hos Oppgjørsansvarlig (”Oppgjørskontoen”) per 
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Overtakelse. Innbetalinger skal merkes med ”4190112”. Oppgjørsansvarlig disponerer 

Oppgjørskontoen alene. 

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

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

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

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

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

oppfylt.  

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

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

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

skjøtet med vedlegg til tinglysning. 

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

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

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

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

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

foretatt.  Restbeløp utbetales til Selgers konto.  

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

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

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

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

oppgjør over Eiendommens utgifter og inntekter knyttet til Overtakelse.  

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

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

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

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

4. MANGELSANSVAR 

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

ryddes og rengjøres på sedvanlig måte før Overtakelse. 

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

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

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

omstendighet ikke få anvendelse på Avtalen.  
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Ovennevnte er ensbetydende med at Kjøper har risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler. 

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

§ 3-2, dog med unntak for de forhold som er omfattet av Selgers opplysninger i henhold til pkt. 5. 

4.2 Selger har ikke kunnskap om at det foreligger feil eller ufullstendigheter ved den informasjon som er 

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

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

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

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

ufullstendigheter. 

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

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

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

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

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

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

noen omstendighet utgjøre en mangel eller et garantibrudd. 

5. SELGERS GARANTIER 

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

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

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

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

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

leieavtaler som ikke skal slettes). 

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

til at en leier har brutt en leieavtale. 

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

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

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

utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende 

reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen. 

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

Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen måte. 
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Med forhold som Selger kjenner til i punkt 4 og 5, menes både de forhold som Selger faktisk kjenner 

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

uvitende om på dette tidspunktet. 

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

6. BRUDD PÅ SELGERS OPPLYSNINGER OG MANGLER 

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

forholdet innen 30 dager etter mottakelse av varsel fra Kjøper. 

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

bortsett fra leietap. 

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

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

Overtakelse. 

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

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

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

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

betingede tapet før utløpet av fristen. 

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

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

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

(b) nedenfor er nådd. 

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

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

rett til erstatning eller prisavslag fra første krone. 

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

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

Eiendommen).  

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

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

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

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

Eiendommen) er under enhver omstendighet begrenset til Vederlaget. 
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6.8 Partene har ved fastsettelsen av Kjøpesummen tatt hensyn til begrensningene i Selgers ansvar etter 

punkt 4 til 6. 

Følgende punkt justeres/suppleres: 

7. SPESIELLE FORHOLD  

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

7.1 De arbeidene som er omtalt i Bilag . 

8. BILAG 

Vedlagt følger: 

1. Grunnboksutskrift m/servitutter 

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

3. Firmaattest for Selger 

4. Firmaattest for Kjøper 

 

* * * * * 

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

beholder hvert sitt eksemplar. 

[STED], [DATO] 

for Selger: Seljord Eiendom AS for Kjøper: 

_______________________________ _______________________________ 

Navn med bokstaver Navn med bokstaver 
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